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Katrineholms kommun Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57000 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Sammanträdande organ Bygg- och miljönämnden

Tid 2022-05-11 klockan 14.00

Plats KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18

Ärende Beteckning

Upprop

Val av justerare

1 Information till Bygg- och miljönämnden INFO.2022.1

2 Redovisning av delegationsbeslut INFO.2022.2

3 Rapportering av pågående planer med tidplaner och

prioriteringsordning 2022

PLAN.2022.1

4 Detaljplan för Rådmannen 3, Katrineholms kommun PLAN.2017.6

5 Ändring av detaljplan för Bie 3:3 m.fl., Katrineholms kommun

6 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

7 Ansökan om strandskyddsdispens för byggnation av nya 130

kV kraftledningar inklusive fundament, Stolpe nr 59

8 Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av ny

ledningsstolpe (65) för ny ledningsdragning samt för

breddning av ledningsgata

PLAN.2021.7 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX

9 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnation av 130

kVkraftledningar inklusive fundament, Stolpe nr 66 och 67

10 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 130 kV

kraftledning inklusive fundament, Stolpe nr 79

11 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 130 kV

kraftledningar inklusive fundament, Stolpe nr 86 och nr 91

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX

12 Anmälan om bräddning, föreläggande med vite, Kronfågel AB MIL.2020.350

13 Miljösanktionsavgift 2021, Lindengymnasiet MIL.2022.758

14 Miljösanktionsavgift 2021, Igelkottens servicehus MIL.2022.761

15 Meddelanden till Bygg- och miljönämnden INFO.2022.3



INFORMATION
1 (1)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Växel: 0150-57000 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Michaela Sjöman Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

1. Information

· Redovisning av handläggningstid för bygglov

· Redovisning av Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen



TJÄNSTESKRIVELSE
1 (1)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-04-27 INFO.2022.2

Katrineholms kommun Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Växel: 0150-57000 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Michaela Sjöman Bygg- och miljönämnden

Administratör Katrineholms kommun

2. Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redogörelse av beslut som fattats under perioden 2022-03-23 - 2022-04-26 med stöd av 
gällande delegation.

Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut 2022-03-23-2022-04-26

Beslutsmottagare



TJÄNSTESKRIVELSE
1 (1)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Växel: 0150-57000 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Sara Eresund Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

3. Rapportering av pågående planer med tidplaner och
prioriteringsordning 2022
Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna dokumentet för pågående planer, 
daterad 2022-05-11.

Motivering
För pågående detaljplaner som inte följer tidigare beslutade tidplaner har förvaltningen 
föreslagit nya tidplaner. Ändringar markeras med ett utropstecken och en färgkod där 
röd betyder att tidplanen flyttas fram, grön att planen ligger före tidplanen och svart att 
planen flyttas från eller till väntekategorin. I dokumentet finns även en förklaring till 
varför inte tidigare tidplaner har kunnat följas.

Detaljplanerna är kategoriserade efter prioriteringsnivå, baserat på de riktlinjer som 
antogs den 19 augusti 2015.

Tidplaner för pågående arbete med översiktsplanering, program och 
gestaltningsprogram finns också med i dokumentet.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att de föreslagna nya tidplanerna är rimliga 
för fortsatt arbete med planerna. Planprioritering och fördelning av kostnader följer 
antagna riktlinjer.

Beslutsunderlag
Dokumentet Pågående planer, daterad 2022-05-11

Beslutsmottagare
Akten



Pågående planer
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygg- och miljönämnden 2022-05-11



Innehåll
I detta dokument har Samhällsbyggnadsförvaltningen samlat alla pågående planer och program. 

● Lista på pågående detaljplaner, uppdelade enligt prio-grupp, inkl. eventuella avvikelser mot tidplan

● Lista på pågående översiktsplaner, program och gestaltningsprogram 

● Kriterier för prioriteringsordning för detaljplaner

● Kriterier för fördelning av detaljplanekostnader

● Planhandläggare

● Kartor

Målsättning 2022
Målsättningen är satt utifrån angivna tidplaner i början på året för detaljplanerna. Målen ska följas upp,  

utvärderas och rapporteras till nämnden i slutet på året. 

Mål

● 8 detaljplaner ska samrådas under året

● 12 detaljplaner ska antas under året
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Ärende 
nr

Kost
-nad

Hand-
läggare

Detaljplan för Upp-
drag

Sam-
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN
2015.10

K WR
Konsult
(JE)

Luvsjön – etapp 4
Ny etapp tomter vid Luvsjön
50 nya tomter

23 sep
2015

2017
4

2018
2

2021
1

2019
4

2021
2

-

Antagen i KF 2021-06-14 
Överklagad, Upphävd av MMD
Fågelinventering ska vara klar 
efter sommaren. 

PLAN
2016.13

K DL
(HS)

Duvestrand – Södra delen
Nya flerbostadshus/tomter
100 nya bostäder

2 nov
2016

2022
3

2023
1

2023
2

2023
3

Skissunderlag levererat slutet på 2021 
och tidplan anpassad till det och nya 
utredningar. Avstämningsmöte om 
nya skisser från exploatör och 
arkitekt. Dagvattenutredning ska tas 
fram. Förprojektering ska tas fram

PLAN
2020.6

E DL
(HS)

Duvestrand – Norra delen
Nya flerbostadshus/tomter
30 nya bostäder

17 juni
2020

2021
1

2021
4

2022
2

2022
3

Exploatören har förskjutit tidplanen 
och dagvatten och skyfallshantering 
har tillkommit. LST meddelar att 
dagvattenhanteringen ska utredas 
vidare . Justerad efter nämnddatum

PLAN 
2017.6

E YKL
Konsult

Rådmannen 3
Fler tillåtna användningar 
inom fastigheten

14 juni 
2017

2017
4

2022
2

2022
3

2022
4

Miljötekniska markundersökningar 
och kostnadskalkyler för ev. sanering 
har tagits fram. Ny fastighetsägare 
okt 2019. Tidsbegränsat bygglov 
förlängs med 5 år. Ytterligare 
miljötekniska utredningar krävs. 
Inväntar tidplan från exploatör.

Processteg  genomfört 

Processteg kvar samt tidplan (2018:1 = år:kvartal)

Processteg som ej ingår i detaljplanen

Detaljplaner med prio 1
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Ärende 
nr

Kost
-nad

Hand-
läggare

Detaljplan för Upp-
drag

Sam-
råd

Gransk-
ning

Antaga-
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN 
2018.2

K MJ
(PL)

Lövåsen – Uppsala, 
drivmedelsförsäljning, 
biluppställning mm

7 feb 
2018

2021
2

2022
1

2022
2

2022
2

PLAN
2018.4

K MJ
(JE)

Strängstorpsvägen
30 nya tomter

16 maj
2018

2021
1

2022
3

2022
4

2022
4

Detaljplanen har delats. Den 
befintliga bebyggelsen handläggs i 
ärende PLAN 2021.9 . Förenklad 
förprojektering ska tas fram

PLAN
2018.7

K WR
(PL, 
MK)

Kerstinboda
Utökad industri

22 aug
2018

2019
3

2022
4

2023
1

2023
2

Planarbetet och arbetet med MKB 
pausades i mars 2022  i väntan på 
besked kring ny dragning av infart. 
Påbörjas på nytt maj 2022. 

PLAN
2020.5

E DL
Konsult
(HS)

Backavallen
Ca 150 bostäder

13 maj
2020

2021
4

2022
2

2022
3

2022
4

Upp i april, 23 yttranden några 
negativa yttranden gällande höjder 
och att spara området 
för idrottsändamål .
SVAAB behöver bygga om 
kulvertbrunnar. LST yttrade sig om 
dagvatten och mark behöver 
höjdsättas. Ev Akustikutredning mot 
sportverksamhet. Se över vilka tallar 
och ekar som kan sparas.

PLAN
2020.9

K YKL
(MK)

Åsporten
Bostäder och förskola

4 nov
2020

2022
3

2022
4

2023
1

2023
2

Markanvisning klar i februari 2021.
Möte med Sjötorp angående 
tidplanen hölls i april. Planarbete 
påbörjat 2022. Blir en generell 
markanvändning skola 
samt bostäder enligt Sjötorps 
tidigare förlag
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Ärende 
nr

Ko
st-
na
d

Hand-
läggare

Detaljplan för Upp-
drag

Sam-
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN
2020.8

K YKL
(HS)

Bergsgatan
Fler än 30 bostäder

4 nov
2020

2022
3

2022
4

2023
1

2023
2

Markanvisning klar i februari 2021. 
Startmöte bokat i slutet på 
september. Skiss returnerad på grund 
av bristande kvalitet, inväntar 
justerat förslag

PLAN
2021.5

E DL
konsult
(PL)

Malmsheden
Nytt industri-
verksamhetsområde

3 mars
2021

2022
3

2022
4

2023
1

2023
2

Inväntar återkoppling från 
exploatören och kommunens 
Fastighetsavd när möte med 
parterna har hållits.

PLAN
2013.8

K DL
(MK,JE)

Stortorget
Nytt torg och flerbostadshus
nya verksamheter & 28 lgh

10 dec 
2013

2015
4

2021
4

2022
3

2023
1

40 yttranden inkom. Många negativa 
till förslaget. Vinnande förslag Klädd 
till fest bestämde fasaden och inga 
parkeringar. Inväntar dialog med 
Länsstyrelsen

PLAN
2021.4

E YKL
(MK)

Björnsundet
En- och flerbostadshus, ca 
100 bostäder

9 juni
2021

2022
3

2022
4

2023
1

2023
2

Naturinventering klar. Inväntar skiss 
från exploatör. Ragnars gärde

PLAN
2021.8

E WR
Konsult

Igelkotten
Trygghetsboende

3 nov
2021

2022
4

2023
1

2023
2

2023
2

KFAB har en konsult som påbörjat 
arbetet men ingen återkoppling.
Markförorening, måste provtas.

PLAN
2020.10

E WR
Konsult

Enen, videt, sälgen
Ny bebyggelse i 
flerbostadshus

3 nov
2021

2023
2

2023
3

2023
4

2023
4

Är inte prioriterad av KFAB. 
Länsstyrelsen vill inte att befintliga 
hus rivs.

5
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Ärende 
nr

Kost
-nad

Hand-
läggare

Detaljplan för Upp-
drag

Sam-
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN
2020.2

E WR Valsta gård
Ca 10 nya bostadstomter

4 mars
2020

2021
4

2022
3

2022
4

2023
1

Utredningar måste uppdateras
Länsstyrelsen kräver att 
en arkeologisk utredning ska tas 
fram.

PLAN
2020.12

K WR
(NS)

Trolldalen – etapp 2
12 nya villatomter

3 feb
2021

2022
1

2022
2

2022
3

2022
3

Arkeologisk utredning beställd maj 
2021. Avvaktar uppdatering av 
dagvattenutredning. Går upp i mars

PLAN 
2021.9

K MJ
(JE)

Västra delen av Strängstorp
Planläggning av befintlig 
bebyggelse

16 maj
2018

2021
1

2022
3

2022
4

2022
4

Delad från PLAN 2018.4
Riskutredning behöver 
beställas. Nedprioriterad i 
förhållande till andra detaljplaner.

Detaljplaner med prio 2
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Ärende 
nr

Kost
-nad

Hand-
läggare

Detaljplan för Upp-
drag

Sam-
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN
2021.7

K WR Ändring av Bie 3:3
Ändra bestämmelser som 
bättre lämpar sig för 
området

3 nov
2021

2022
1

2022
2

2022
3

2022
3

Förfarandet ändras till standard och 
planen kommer gå ut för granskning

Detaljplaner med prio 3



Ärende
nr

Kost
-nad

Hand-
läggare

Detaljplan för Upp-
drag

Sam-
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN
2017.2

E SE
Konsult

Lövkojan 10 Etapp 2
48 bostäder i bef + bygga ut 
med ytterligare bostäder

1 feb
2017

Plankonsult anlitad av exploatör, 
väntar på besked från exploatör.

PLAN
2019.2

E MJ Boken 9
Möjliggöra för bostäder på 
fastigheten

6 mars
2019

Oklara besked från exploatör vad vi
ska planlägga för.

PLAN
2018.3

E DL Kronfågel
Utökad verksamhet

7 mars
2018

Utredningar ska tas fram, samråd 
med Trafikverket.
Ny projektledare på Kronfågel, 
omtag. Ej prioriterad av exploatören.

PLAN
2018.12

K WR Plogen 4:1 m.fl
Nybyggnad förskola

7 nov
2018

Finns inget behov av fler 
förskoleplatser i närtid.

PLAN
2020.4

E DL
konsult

Svartbäcksvägen
ca 150 bostäder

13 maj
2020

Exploatören vill skjuta fram tidplanen

PLAN
2017.5

E MJ
(JE)

Norra stadsdelen
Ny stadsdel, 400 nya 
bostäder

14 juni 
2017

Dagvattenfrågan måste utredas 
vidare. Markundersökning har tagits 
fram. Inväntar skiss från exploatör

PLAN
2020.14

E WR
(JE)

Värmbolsvägen
Ny bostadsbebyggelse

7 april
2021

Inväntar exploatör

Detaljplaner som är vilande



Ärende 
nr

Kost
nad

Handläggar
e

Ärende Status

PLAN
2017.4

K SE Gestaltningsförslag för nya centrumkvarteren (mackarna) Uppdrag i BMN 2017-06-14
Ej påbörjad

K Lars-
Herman
DL 
SE

Centrum väst – plan för utveckling – övergripande , inspiration, vad kan det 
tänkas bli i framtiden

Uppdrag i kommunplan 2019-2022
Vilande

KS/
2021:31

K Sara 
Eresund
Jennie 
Hjertberg

Framtidsplan 2050 – Översiktsplan för Katrineholms kommun Pågående
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Översiktsplaner, program, gestaltningsprogram







Kriterier för prioritering av detaljplaner
Planuppdrag med aktivt planarbete är placerade i tre prioritetsgrupper.

Prio 1 Uppdrag som uppfyller något av nedanstående kriterier ges förtur då de är av strategisk vikt för 
Katrineholms kommun

● Befrämja sysselsättningen (minst 20 nya arbetstillfällen alt 2000 m2 tillkommen bruttoyta)
● Skapa attraktivt boende, minst 30 lägenheter
● Uppfylla kommunal service såsom skola, vård och omsorg
● Möjliggöra stora infrastrukturprojekt (riksvägar, huvudleder, järnvägsnät)
● Stor betydelse för kommunens attraktivitet

Prio 2 Uppdrag som hanteras skyndsamt men som ej uppfyller kraven för Prio 1

● Befrämja sysselsättningen (färre än 20 nya arbetstillfällen alt mindre än 2000 m2 tillkommen bruttoyta)
● Bostäder färre än 30 lägenheter
● Mindre infrastrukturprojekt
● Bevarande av kulturmiljöer
● Planer föranledda av andra kommunala beslut (framdragning VA mm.)

Prio 3 Aktivt planarbete bedrivs i förhållande till planer med Prio 1 och 2.

● Anpassning till rådande förhållanden (mindre ändringar)

V Vissa uppdrag inväntar beslut eller utredningar som inte planavdelningen råder över, dessa uppdrag har då placerats i en 
väntekategori. När beslut har fattats eller utredning inkommit prioriteras uppdraget till antingen 1, 2 eller 3 beroende på 
uppdragets dignitet.
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Kriterier för fördelning av detaljplanekostnader
E Planer som bekostas av exploatören

För planer som där den enskilde exploatören har störst nytta av planen upprättas planavtal mellan 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören. Exploatören ansvarar då för kostnader för grundkarta, 
fastighetsförteckning samt nödvändiga utredningar som t.ex. miljökonsekvensbeskrivning, geoteknik,
radon, arkeologi, riskanalys eller buller. Upprättandet av planhandlingar sker antingen av 
samhällsbyggnadsförvaltningens personal eller av plankonsult. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
fakturerar löpande de kostnader som orsakas av uppdraget.

K Planer där kommunen står för plankostnader initialt och tar ut kostnader i bygglovsskedet.

Vad gäller planer där kommunen är markägare alternativt initiativtagare samt för de planer som är 
initierade av andra kommunala beslut tas kostnaderna ut i bygglovsskedet enligt taxa fastställd av 
Katrineholms kommuns fullmäktige.

Handläggare

EB Erik Bjelmrot
SE Sara Eresund
YKL Yeneba King Liljencrantz
JF Jonatan Faijersson
MJ Maela Jaanivald
DL David Labba
WR William Rytterström
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TJÄNSTESKRIVELSE
1 (1)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-04-27 PLAN.2017.6

Katrineholms kommun Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Växel: 0150-57000 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Yeneba King Liljencrantz Bygg- och miljönämnden

Planarkitekt Katrineholms kommun

4. Ny detaljplan för Rådmannen 3, fastigheten
Rådmannen 3 m.fl.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att
1. Godkänna upprättad samrådsredogörelse, daterad 2022-04-27.
2. Godkänna upprättade planhandlingar samt att de skickas ut på granskning.

Motivering
De synpunkter som har inkommit under samrådet har blivit tillgodosedda eller bemötts i

de fall de inte har blivit tillgodosedda. Yttrandena, samt Samhällsbyggnadsförvaltningens

bemötande, har redovisats i samrådsredogörelsen.

Sammanfattning av ärendet
Planförslaget har varit utskickat på samråd till berörda sakägare och myndigheter under

tidsperioden 21 december 2017- 25 januari 2018. Handlingarna fanns då tillgängliga på

Kulturhuset Ängeln, Samhällsbyggnadsförvaltningen och på kommunens hemsida.

Totalt inkom 13 yttranden, varav 6 utan erinran. Samtliga yttranden, förvaltningens

kommentarer, samt vilka ändringar som har gjorts i planen efter samråd finns

sammanfattade i samrådsredogörelsen daterad 27 april 2022.

Bakgrund
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för en ändring av markanvändning från

industriändamål till blandade verksamheter som t.e.x. vårdcentral, restaurang, kontor,

lager och skola.

Då planområdet är beläget i anslutning till Södra stambanan, som är en farligt gods-led,

syftar detaljplanen även till att införa planbestämmelser som minimerar trafikbuller samt

risker vid olycka.

Beslutsunderlag
Samrådsredogörelse

Planbeskrivning

Plankarta

Beslutsmottagare
Sardonyx 10 AB

Akten



GRANSKNINGSHANDLING 

Samhällsbyggnadsförvaltningen PLAN.2017.6 

Katrineholms kommun Org.nummer: 212000-0340 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Växel: 0150-57000 www.katrineholm.se 
641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

1(12) 

Samrådsredogörelse 
Detaljplan för Rådmannen 3, Katrineholms kommun  

Fastigheterna Rådmannen 3 samt del av Sandbäcken 3:1 m.fl. 

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2022-04-27 
___________________________________________________________________________________________________ 

Samrådets upplägg 

Planförslaget har varit utskickat på samråd till berörda fastighetsägare och myndigheter under 
tidsperioden 21 december 2017 till 25 januari 2018. Handlingarna fanns då även tillgängliga på 
Kontaktcenter och på kommunens hemsida.  

Plansamrådet annonserades i Katrineholms Kuriren den 21 december 2017. 

Inkomna yttranden 

Inkomna yttranden har sammanställts och kommenteras av Samhällsbyggnadsförvaltningen här 
nedan. Skrivelserna finns tillgängliga i sin helhet på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Yttranden utan synpunkter 

1 Tekniska Verken 2018-01-10 

2 Hyresgästföreningen Katrineholm/Vingåker 2018-01-25 

3 Service- och teknikförvaltningen 2018-01-24 

4 Katrineholms Fastighets AB 2018-01-16 

5 Villaägarna Västra Sörmland 2018-01-24 

6 Socialnämnden 2018-01-29 



            

           2(12) 

Yttranden med synpunkter 
 

7. Trafikverket         2018-01-11 
Trafikverket ställer sig tveksam till lämpligheten avseende föreslagen markanvändning, 
med hänsyn till buller- och riskförhållandena inom planområdet. Närheten till järnvägen 
innebär höga ljudnivåer samt en förhöjd risksituation. Utifrån nedanstående anser 
Trafikverket därför att området lämpar sig bättre för annan markanvändning än den 
redovisade, vilket i synnerhet gäller byggnadsdelen närmast spårområdet, där 
skolverksamhet föreslås. 
 
Motivering 
Risker kopplade till transporter med farligt gods 
Av planbeskrivningen framgår att riskreducerande åtgärder måste vidtas för att 
planförslaget ska kunna ses som lämpligt. Planen redovisar sedan skyddsåtgärder som 
ska utföras för att minimera risken för människor som vistas inom planområdet, bl.a. en 
befolkningsfri yta inom 30 m från spårområdet som inte ska uppmuntra till 
stadigvarande vistelse samt byggnadstekniska skyddsåtgärder. 
 
l samband med nybyggnation i järnvägens närområde anser Trafikverket att ingen ny 
bebyggelse ska tillåtas inom 30 meter från järnvägen, mätt från spårmitt närmsta spår. 
Trafikverket anser att detta skyddsavstånd, på samma sätt som Länsstyrelsens 
vägledning Farligt gods, även ska ligga till grund för bedömning om lämplig verksamhet 
vid ändrad användning av befintlig byggnad. 
 
Delar av byggrätten med användningen centrumverksamhet och skola ligger inom sådant 
avstånd från järnvägen (farligt gods-led) där stadigvarande vistelse ska undvikas, enligt 
Länsstyrelsens vägledning. Trafikverket anser utifrån detta att de delar av lokalerna som 
ligger inom 30 meter från järnvägen ska användas för verksamhet som inte är 
personintensiv. 
 
Trafikverket ställer sig tveksam till om skyddsåtgärder kan uppväga det korta avståndet 
till järnvägen för att erhålla en god miljö för planerade verksamheter. Om kommunen 
ändå väljer att gå vidare med planförslaget anser Trafikverket att erforderliga 
skyddsåtgärder, som placering av utrymningsvägar, friskluftsintag och brandklassade 
fasader och fönster, ska regleras med bestämmelser i plankartan. De delar av utemiljön 
mellan befintlig byggnad och järnvägen som sammanbinder skolgårdsområdena 
(rödmarkerade ytor på sid 20 i planbeskrivningen) ligger även de inom det avstånd som 
enligt Länsstyrelsens vägledning inte ska uppmuntra till stadigvarande vistelse. Det är 
därför viktigt att detta område utformas så att det inte lockar till lek eller vila. 
Bestämmelser som reglerar detta bör införas i plankartan. 
 
Trafikbuller 
Av planbeskrivningen framgår att det är svårt att klara gällande bullerriktvärden för 
skolans utemiljö samt för uteplatser i anslutning till föreslagna bostäder. 
 
Trafikverket anser att gällande bullerriktvärden ska klaras i samband med nybyggnation 
av bostäder, på samma sätt som vid ändrad användning av befintliga byggnader. 
Utomhusmiljöer där barn ofta vistas är särskilt viktiga att skydda från störande 
trafikbuller, alternativt ska dessa miljöer lokaliseras så de inte är exponerade för 
ljudnivåer högre än gällande riktvärden. 
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Avsnittet Buller (sid 19) bör därför klargöra om det krävs ytterligare bullerdämpande 
åtgärder eller inte, samt vilka åtgärder som i sådant fall ska utföras. Plankartans 
bestämmelser om Skydd mot störningar bör utvecklas, där bestämmelsen m1 justeras till 
att Störningsskydd ska anordnas. Bestämmelsen bör även reglera genomförande av de 
skyddsåtgärder som krävs för att klara gällande bullerriktvärden samt utformningen av 
dessa skydd, t.ex. erforderlig höjd på plank utmed spårområdet. 
 
Eftersom det finns uppenbara svårigheter att få till en bra ljudmiljö i området bör 
kommunen, om man väljer att jobba vidare med detaljplanen, göra vad man kan för att 
skapa en god miljö i övrigt. Det kan innebära åtgärder som att minska andelen hårdgjord 
yta och istället mjukgöra större ytor, liksom att bygga absorberande skärmtak där små 
"lusthus" kan utgöra en tystare zon. l SKL:s handbok i trafikbullerskydd ”Skapa goda 
ljudmiljöer” finns mer att läsa i ämnet. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Byggrätten för skola och centrumverksamhet inom ett avstånd om 30 meter från spårets 
mitt utgår inför granskningen. Borttagandet av byggrätten inom 30 meter från spåret 
medför att skola samt centrumverksamhet kan tillåtas inom de delar av byggnaden som 
är närmare än 30 meter till järnvägen. Nya byggnader med dessa användningar får dock 
inte ordnas närmare än 30 meter. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det inom 
fastigheten är rimligt att tillåta användningarna skola och centrumverksamhet inom ett 
avstånd på 30 – 70 meter från järnvägen. Detta motiveras av att individrisken, enligt 
framtagen riskutredning, beskrivs som låg inom planområdet. En av de aspekter som 
bidrar till att individrisken bedöms som låg är nivåskillnaden på två till tre meter mellan 
skolgården och järnvägen. Nivåskillnaden minskar riskerna för urspårning in mot 
planområdet samt att vätskor som kan läcka från skadade godsvagnar och eventuellt 
antändas inte rinner in i planområdet. Fasadmaterial och fönster regleras enligt det nya 
planförslaget till att få ordnas med, som lägst, EI 30 samt EW inom hela fastigheten. 
Ytterligare resonemang kring risker och skyddsbestämmelser finns i ”PM – 
riskbedömning detaljplan Rådmannen 3”. 
 
I bullerutredningen görs bedömningen att det krävs minst två bullerskärmar för att klara 
gällande riktlinjer för buller kopplat till barns vistelseytor utomhus. Regleringar införs så 
att två bullerskydd anordnas, i enlighet med vad som anges i den framtagna 
bullerutredningen. Beskrivningar av och motiveringar för de bullerdämpande åtgärder 
som föreskrivs enligt plankartan läggs till i planbeskrivningen. Baserat på föreskrivna 
åtgärder tillgodoses de krav som finns på ljudmiljön för skolors friytor. Inom 30 meter 
från järnvägen kommer utrymmet mellan skolgården och järnvägen att vara avskilt 
genom ett fem meter högt bullerskydd. Det är svårt att reglera att en plats inte får 
uppmuntra till lek eller vila. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer dock att höjden för 
bullerskyddet kommer att vara en tillräcklig avgränsning för att utrymmet närmare än 30 
meter från järnvägen inte ska användas för lek och vila. 
 

8. Sörmland Vatten        2018-01-24 
VA 
Det är inte en dagvattenledning som löper under den södra delen av byggnaden utan det 
är en spillvattenledning. 
 
För att skydda denna ledning behöver u-området utökas, se bifogad plankarta med 
markering. På den västra sidan av byggnaden bör u-område läggas 3 meter norr om 
ledningen och vidare ner mot u-området söder om byggnaden (både för att skydda 
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ledningen i dess befintliga läge samt vid en eventuell framtida ledningsflytt). Även på den 
östra/södra sidan av byggnaden bör ett 6 meter brett u-område läggas ner mot u-
området söder om byggnaden för att skydda ledningen i dess befintliga läge. 
 

 
Bifogad karta med markeringar 
 
Dagvatten ska fördröjas så att fastigheten inte avleder mer dagvatten än motsvarande 
maxflöde från fastigheten idag. 
 
Renhållning 
Inget att erinra. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
U-området utökas så att ledningar som Sörmland Vatten pekar ut även innefattas.  
Beskrivningar av ledningen i planbeskrivningen ändras enligt den spillvattenledning den 
är. De delar av fastigheten som ny bebyggelse tillåts på utgörs i dagsläget till största del 
av hårdgjord mark och bedöms inte ge upphov till större dagvattenflöden från 
fastigheten jämfört med nuläget. 
 

9. Sörmlands museum        2018-01-24 
Byggnadshistorik 
Området utgörs idag av byggnader uppförda för L M Ericssons fabriker. Företaget 
etablerade en del av sin verksamhet i Katrineholm 1946 på grund av den ständiga bristen 
på arbetskraft i Stockholmsregionen. I fabriken i Katrineholm skulle man tillverka 
reläspolar och 1946 startade verksamheten i den gamla elverksbyggnaden som låg på 
Fredsgatan 35. Samtidigt bildades Fastighetsbolaget Rådmannen i kommunens regi för 
att uppföra en fabriksbyggnad i kvarteret med samma namn. Byggnaden ritades av den 
dåvarande stadsarkitekten Eric Schuwert. Redan 1947 kunde man flytta in i de nya 
lokalerna vid Västgötagatan. Till en början hade man 250 anställda varav en stor andel 
kvinnor, och antalet kom genom åren att variera till att som mest omfatta över tusen 
personer. 2015 stängdes fabriken ned helt. 
 
Fabriken har byggts ut i flera omgångar genom åren. Byggnadsetapperna kan utläsas 
genom fönster- och fasadutformningen. Den äldsta norra delen bestod av en L-formad 
byggnadskropp i 2 – 3 våningar tillsammans med entrédelen klädd med karosseripanel 
och den sammanbyggda mindre byggnaden. I slutet av 1950-talet förlängdes den högre 
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fabriksdelen åt söder vilket kan urskiljas genom de bredare fönstren. Under 1960 – 1970-
talet utökades fabriken ytterligare åt söder och i nordväst och fick då sin nuvarande 
längd. Under 1970-talet uppfördes även en ny lokal i söder för verksamhet som företaget 
flyttade från Stockholm. I senare tid har även de två utskjutande partierna på den västra 
fasaden tillkommit. 
 
Kulturhistoriskt värde 
Trots förändringarna genom åren har byggnaden bevarat en stor del av sin karaktär och 
har därför ett högt arkitektoniskt och arkitekturhistoriskt värde. Den äldre fabriksdelen är 
ännu avläsbar och mycket tidstypisk genom sin utformning med putsade fasader, täta 
fönsterrader och platt tak. Det är sannolikt att arkitekten inspirerats av L M Ericssons 
fabriker vid Telefonplan i Stockholm, som ritades av arkitekt Ture Wennerholm och 
uppfördes 1938. De båda fabrikerna har en liknande volymbehandling med kubiska 
byggnadskroppar i olika storlek och höjd, och ljust putsade fasader med täta fönster-
rader. Bottenvåningen har ännu kvar sin ursprungliga fönsterindelning. Entrépartiet med 
fasader av oljad karosseripanel står i kontrast till den strikta fabriksbyggnaden och är 
typisk för 1940-talets vidareutvecklade funktionalism. 
 
L M Ericssons betydelse som arbetsgivare för Katrineholm under 1900-talets andra hälft 
fram till 2015 går inte att underskatta, och gör att byggnaderna också har ett stort 
samhällshistoriskt värde. 
 
Synpunkter på planförslaget 
Museet har inget att invända rörande den ändrade markanvändningen. Mot bakgrund av 
byggnadernas tidigare användning och kulturhistoriska värde anser vi dock att man bör 
införa skyddsbestämmelser med rivningsförbud på plankartan, i första hand på de äldre 
delarna i norr. Viktiga karaktärsdrag utgörs av fabrikens slätputsade fasader och platta 
tak, samt de täta fönsterraderna med fönster i fyra lika stora lufter. Även entrépartiet 
med fasad av karosseripanel och den mindre intilliggande, mycket välbevarade, 
byggnaden är av högt värde för helheten och bör ges skyddsbestämmelser på utpekade 
byggnadsdelar. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Rivningsförbud kommer inte att införas i plankartan eftersom att det kan försvåra 
anpassandet av byggnaden för eventuella framtida användningar vid införande. 
Karaktären för byggnaden inom fastigheten är på många sätt anpassad och har byggts ut 
i flera etapper efter behov. Bestämmelser om fasadmaterial kommer att regleras i 
plankartan för att säkerställa att kulturhistoriska kvaliteter för den befintliga byggnaden 
beaktas vid utveckling. 
 
Värden för byggnaden beskrivs i planbeskrivningen. För delar av byggrätten som vetter 
mot Västgötagatan införs en bestämmelse i plankartan om att fasader ska vara putsade 
och att balkonger inte får ordnas. Syftet för detaljplanen kompletteras med att 
detaljplanen även syftar till att bevara och förvalta funktionalistiska uttryck för byggnader 
inom fastigheten. Delar av byggrätten som inrymmer entrépartiet med karosseripanel 
undantas från bestämmelsen om fasadmaterial. 
 

10. Västra Sörmlands räddningstjänst      2018-01-19 
VSR har inget att erinra mot föreslagen detaljplan. 
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Remissvaret grundar sig på att WSP:s detaljerade riskbedömning (uppdragnummer 
10254654) följs för ovan nämnda detaljplan med tillhörande riskreducerande åtgärder i 
punkt 7 "slutsatser". 
 
De riskreducerande åtgärderna som WSP tagit fram för detaljplanen bör gälla för befintlig 
verksamhet då avsteg gjorts från gällande detaljplan och bör skyndsamt åtgärdas. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Byggrätten för delar av de befintliga byggnaderna som står inom 30 meter från järnvägs-
spåren utgår inför granskningen. Regleringar om fasadmaterial införs i enlighet med 
rekommendationer från riskutredningen. 
 

11. Lantmäteriet         2018-01-19 
Plankarta med bestämmelser 
Lantmäteriet avråder från illustrationer i plankartan. Antingen kan en särskild 
illustrationskarta upprättas eller så kan illustrationen redovisas i planbeskrivningen. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar ska 
det framgå av planbeskrivningen. Avtalens huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av 
att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal ska också 
framgå. 
 
Inom området finns flera områden tillgängliga för allmännyttiga underjordiska ledningar, 
u-områden. Om rättigheter behöver tillskapas för nya eller befintliga ledningar inom u-
områden kan ansökan om ledningsrätt göras hos Lantmäteriet. Det är av stor vikt att vara 
tydlig med vem som ska bekosta och initiera eventuella ledningsrättsförrättningar. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Kommunen avser inte att ingå i exploateringsavtal. Illustrationsplanen har tagits bort från 
plankartan och redovisas i ett separat dokument. Ledningsägare bekostar eventuella 
framtida ledningsrätter inom fastigheten Rådmannen 3. En beskrivning av detta har lagts 
till i planbeskrivningen. 
 

12. Kommunala pensionärsrådet       2018-01-25 
Med skola, vårdcentral, lägenheter och restaurang behöver ett relativt stort antal p-
platser säkras. 
Tillgänglighet för rörelsehindrade och andra tar vi för givet att det ordnas. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Kommunen utgår från att fastighetsägaren har intresse för att få besökare och att de 
därför tillhandahåller en erforderlig mängd parkeringsplatser. För att säkerställa att 
framtida tillgång av parkeringsplatser inom fastigheten tryggas möjliggörs det nu även 
inom en del av den befintliga byggnaden. Tillgänglighet för människor med 
funktionsvariationer hanteras inte direkt i detaljplaneskedet, det sker i bygglovsskedet. 
 

13.  Länsstyrelsen          2018-01-26 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Planläggning ska syfta till att mark- och vattenområden används för det ändamål som de 
är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
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Enligt Länsstyrelsens bedömning är föreslagen markanvändning för skola och tillfälligt 
boende inte lämplig med anledning av de risk- och bullerförhållanden som planområdets 
närhet till södra stambanan innebär. Även delar av föreslagen centrumverksamhet 
bedöms som olämplig med anledning av risk för olyckor. Länsstyrelsen råder kommunen 
att omarbeta planförslaget. 
 
Länsstyrelsens synpunkter – ingripandegrunder enl. 11 kap. 10§ PBL 
Länsstyrelsen bedömer, med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10§ PBL och nu 
kända förhållanden, att ett antagande av detaljplanen kommer att prövas om inte 
nedanstående synpunkter kan lösas på ett tillfredsställande sätt. 
 
Risk för olyckor - farligt gods 
Planförslaget syftar bland annat till att befintlig skolverksamhet för årskurs 4 – 9 ska 
kunna fortsätta med sin verksamhet, att möjliggöra tillfälligt boende för bl.a. vård samt 
att etablera nya centrumverksamheter som vårdcentral och apotek. Plankartan tillåter 
markanvändningen S-skola, B1-tillfälligt boende och C-centrum. 
 
Södra stambanan utgör riksintresse för kommunikation och är transportled för farligt 
gods. Av planbeskrivningen framgår att riskreducerande åtgärder måste vidtas för att 
planförslaget ska kunna ses som lämpligt. För att minimera risken för människor som 
vistas inom planområdet anges att planen reglerar skyddsåtgärder i form av en 
befolknings- och byggnadsfri yta inom 30 m från spårområdet samt byggnadstekniska 
skyddsåtgärder som brandklassade fasader, tak och fönster och placering av 
friskluftsintag. 
 
Länsstyrelsen ställer sig, liksom Trafikverket, tveksam till lämpligheten avseende 
föreslagen markanvändning och kan inte se att nödvändiga skyddsåtgärder säkerställs i 
planförslaget. 
 
Planförslaget möjliggör alla typer av skolverksamhet inom 100 meter från spårområdet. 
Enligt Länsstyrelsens vägledning om farligt gods, bör en skola ligga på ett skyddsavstånd 
av minst 150 meter från spårmitt. För att kunna tillåta ett kortare skyddsavstånd krävs 
särskilda skyddsåtgärder. Länsstyrelsen bedömer att de förslagna skyddsåtgärderna inte 
är tillräckliga för att byggrätt med användning S-skola, utan precisering, ska vara möjlig 
inom planområdet. 
 
Skyddsavståndet på 150 meter är särskilt viktigt för förskolor, fritidshem och grundskolor 
med behov av skolgård. Planförslaget behöver därför säkerställa att sådan 
skolverksamhet inte är möjlig inom planområdet. Skolverksamhet utan behov av friyta, 
som t.ex. vuxenutbildning och yrkesinriktade skolor, kan var möjlig i det som beskrivs 
som hög del av fastigheten och även inom ett avstånd på 30 – 70 meter från järnvägen 
om nödvändiga skyddsåtgärder säkerställs i detaljplanen. 
 
Planförslaget ger byggrätt med användning S inom 30 meter från spårmitt. Så nära 
järnvägen ska en markanvändning som uppmuntrar till stadigvarande vistelse undvikas 
och bebyggelse som kan påverka ett olycksförlopp negativt ska begränsas. Byggrätten 
inom detta område bör därför utgå. 
 
Planförslaget möjliggör tillfälligt boende. Tillfälligt boende är en diffus benämning och 
kan riskera att förväxlas med markanvändningen tillfällig vistelse. Av detaljplanens syfte 
framgår att det är vårdboende som avses. Vid vårdboende kan det förväntas vara svårt 
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att klara en självutrymning och därför bör bostäderna ligga på ett skyddsavstånd av minst 
150 meter från spårmitt, i enlighet med Länsstyrelsens vägledning om farligt gods. 
 
Av planhandlingarna framgår det inte vilken typ av vårdboende som avses och 
planförslaget måste förtydligas i detta avseende. Vilket syfte vårdverksamheten har och 
hur den är tänkt att bedrivas kan vara avgörande för Länsstyrelsens bedömning av 
lämplig markanvändning och om byggrätt med användning B är möjlig. 
 
Planförslaget möjliggör även centrumverksamhet inom 70 meter från spårmitt. Enligt 
vägledningen bör sådan verksamhet ligga på ett skyddsavstånd av minst 70 meter. Om 
förslagna skyddsåtgärder genomförs bedömer dock Länsstyrelsen att vissa verksamheter 
som normalt rekommenderas att ligga minst 70 meter från farligt gods-led skulle kunna 
förekomma inom 30 – 70 meter, men då handlar det i första hand om mindre 
personintensiva verksamheter. Vilken typ av verksamhet som avses måste då preciseras 
med planbestämmelse. I annat fall bör kommunen överväga en markanvändning som 
överensstämmer med Länsstyrelsens vägledning. 
 
Planförslaget ger byggrätt med användning C inom 30 meter från spårmitt. Så nära 
järnvägen ska en markanvändning som uppmuntrar till stadigvarande vistelse undvikas 
och bebyggelse som kan påverka ett olycksförlopp negativt ska begränsas. Byggrätten 
inom detta område bör därför utgå. 
 
Hälsa - buller 
Länsstyrelsen ställer sig bakom Trafikverkets yttrande avseende buller. 
Av planbeskrivningen framgår att det är svårt att klara gällande bullerriktvärden för 
skolans utemiljö samt för uteplatser i anslutning till föreslagna bostäder. Gällande 
bullerriktvärden ska klaras även vid ändrad användning av befintlig bebyggelse och 
utomhusmiljöer där barn ofta vistas är särskilt viktiga att skydda från störande 
trafikbuller. 
 
Hälsa - markföroreningar 
Flera undersökningar som inkluderar provtagning i mark, grundvatten och byggnader har 
genomförts. Av senaste rapporten, Miljöteknisk markundersökning, Golder 2016-08-15, 
framgår att klorerade föroreningar har påträffats under delar av byggnaderna. 
Länsstyrelsen instämmer i de rekommendationer som framgår av rapporten och att nya 
mätningar av grundvatten, porgas och inomhusluft krävs. 
 
Med de föroreningshalter som har uppmätts under befintliga byggnader kan risken för 
människors hälsa inte anses som acceptabel på lång sikt. Skulle nya mätningar bekräfta 
förekomst av betydande föroreningar så krävs det att dessa åtgärdas. 
 
Innan sådana mätningar har utförts har Länsstyrelsen inte tillräckligt kunskapsunderlag 
för att kunna ta ställning till om detaljplanen är lämplig för förslagen markanvändning, 
utan risk för människors hälsa. Granskningshandlingarna ska redogöra för 
föroreningssituationen inom planområdet. Vilka åtgärder som krävs, när åtgärderna ska 
genomföras och en bedömning om åtgärderna är genomförbara såväl tekniskt som 
ekonomiskt ska framgå av planhandlingen. 
 
 
 
 



            

           9(12) 

Länsstyrelsens synpunkter - råd enligt 2 kap. PBL 
Förhållande till ÖP 
Länsstyrelsen delar inte kommunens bedömning att planförslaget överensstämmer med 
gällande översiktsplan. I översiktsplanen är området utpekat som lämpligt för mindre 
störande verksamhet. Av översiktsplanen framgår att det i området finns verksamheter 
som inte är lämpliga att blanda med bostäder och ny bebyggelse och att området ska 
utvecklas inom liknande användning som den befintliga. 
 
Enligt Länsstyrelsens bedömning kan inte verksamheter som skola, vårdcentral, apotek 
och vårdboende anses vara sådana verksamheter som avses i översiktsplanen. 
 
Utemiljö – skola 
Möjligheten att anordna en bra och tillräckligt stor friyta för utevistelse vid grundskolan 
kan ifrågasättas vad gäller risk- och bullerförhållanden på gården. Generella 
rekommendationer för friytor för lek och utevistelse vid skolor finns i Boverkets allmänna 
råd (BFS2015:1). 
 
Länsstyrelsen konstaterar att den yta som i planbeskrivningen anges som skolgård 
endast är ca 40% av den yta som rekommenderas. Möjligheten att utvidga skolgården 
inom planområdet är begränsad då den enda friytan som är möjligt att ta i anspråk ligger 
inom 30 meter från järnvägen och på ett avstånd som inte ska uppmuntra till 
stadigvarande vistelse. 
 
Hälsa - elektromagnetiska fält 
Planförslaget bör redovisa påverkan av de elektromagnetiska fält som järnvägstrafiken 
orsakar. 
 
Övrigt 
Redaktionella synpunkter 
Syftet med planen är att möjliggöra bland annat vårdboende. På plankartan har 
föreslagen markanvändning betecknats B1- tillfälligt boende. Då även beteckningen D-
vård kan vara tillämpbar bör planförslaget förtydligas så det framgår vilket syfte 
vårdverksamheten har och hur den är tänkt att bedrivas. Detta för att kunna avgöra 
vilken användning som är mest lämplig att använda. 
 
Den användningsgräns som lagts ut mellan CS och CB1S kan vara svår att tillämpa i 
praktiken vid bygglov och tillsyn. Länsstyrelsen anser att plankartan behöver förtydligas i 
detta avseende med hänvisning till plan- och bygglagens krav på att en plankarta ska vara 
tydlig och lättläst. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Inom 30 meter från spårmitt tillåts inte längre markanvändning i form av S och C. Delar 
av befintliga byggnader som står inom detta område har blivit försedda med prickmark. 
Detta medför att lokalerna får användas för skol- och centrumverksamhetsändamål, men 
nya byggnader får inte uppföras vid händelse av att de gamla rivits. En byggnadsdel i den 
södra delen av planområdet är undantaget från detta. Anledningen till att den är 
undantagen är att den tillåtna användningen är Z-verksamheter. Dessa användningar är 
mindre personintensiva än övriga tillåtna inom planområdet. Den lägre förväntade 
personintensiteten inom användningen Z-verksamheter är anledningen till att det 
bedöms som möjligt att tillåta närmare än 30 meter från järnvägen. Inom 30 meter från 
järnvägen krävs det att friskluftsintag ordnas på byggnadens tak eller vända bort från 
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spårområdet. Ventilationen för byggnader inom 30 meter från järnvägen ska vara möjlig 
att stänga av manuellt vid händelse av en olycka. 
 
Åtgärder i form av bullerskydd med höjder av fyra och fem meter föreskrivs i syftet att 
uppfylla, med hänsyn till trafikbuller, acceptabla bullernivåer inom vistelseytor för barn. 
Friytorna för den befintliga skolan inom planområdet uppfyller ungefär en tredjedel av 
rekommenderade storleken i förhållandet till antalet elever på skolan. Utsträckningen för 
grundskolan begränsas i förhållande till vad som var möjligt enligt det tidigare 
planförslaget. Bestämmelser i plankartan reglerar så att gällande krav på ljudnivåer för 
barns friytor ska vara möjliga att säkerställa. Höjdskillnaden på mellan två till tre meter 
mellan skolgården och järnvägen minskar riskerna för urspårning in mot planområdet. 
Dessa höjdskillnader minskar även risken för att vätskor läcker från skadade godsvagnar 
och antänds inom planområdet. Riskerna för fysisk skada vid eventuella olyckor på 
järnvägen reduceras även av bestämmelser som syftar till att reducera hälsoskadligt 
buller från densamma. Vuxenutbildning och gymnasium möjliggörs för delar av 
fastigheten som i dagsläget inte inrymmer skolverksamhet. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det inom fastigheten är rimligt att tillåta 
användningarna skola och centrumverksamhet inom ett avstånd på 30 – 70 meter från 
järnvägen. Detta motiveras av att individrisken, enligt framtagen riskutredning, beskrivs 
som låg inom planområdet. En av de aspekter som bidrar till att individrisken bedöms 
som låg är en nivåskillnad på mellan två till tre meter mellan skolgården och järnvägen. 
Nivåskillnaden minskar riskerna för urspårning in mot planområdet samt att vätskor som 
kan läcka från skadade godsvagnar och eventuellt antändas rinner in till planområdet. 
Fasadmaterial och fönster regleras till att få ordnas med, som lägst, EI 30 samt EW 30 
inom hela fastigheten. Ytterligare resonemang kring detta finns i ”PM – riskbedömning 
detaljplan Rådmannen 3”. 
 
En bestämmelse läggs in om att ventilationen ska utföras så att den är möjlig att stänga 
manuellt och att luftintag ska finns på tak eller vända från spårområdet för att minska 
risker kopplat till eventuella läckage från farligt gods. Bestämmelsen läggs in inom ett 
avstånd på 30 meter från järnvägen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att vidtagande av dessa åtgärder hanterar 
riskerna från järnvägen på ett acceptabelt sätt i relation till den stora efterfrågan på 
skolplatser som det finns i kommunen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen vidhåller bedömningen att detaljplanen överensstämmer 
med gällande översiktsplan eftersom användningar inom planområdet kan beskrivas 
som mindre störande. 
 
Av de platser som undersökts med avseende på föroreningar har en golvbrunn med 
högre värden än gällande jämförvärden. En kompletterande miljöteknisk undersökning 
har genomförts under 2022 som bedömer att påvisade föroreningar inte utgör ett hinder 
för planerad verksamhet som detaljplanen möjliggör. 
 
Användningsgränserna korrigeras inför granskningen. 
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Ändringar i förslaget 

Planbeskrivning 

• Syftet med detaljplanen har kompletterats med användningarna samt att den syftar till 
att bevara och förvalta funktionalistiska uttryck för byggnader inom fastigheten (sid 2). 

• Markägoförhållanden har kompletterats (sid 2). 
• Gällande detaljplaner har kompletterats (sid 4). 
• Motivering av varför byggrätten inom 30 meter från närmaste spårmitt har utgått har 

lagts till i planbeskrivningen (sid 13). 
• Kapitel om markföroreningar har kompletterats (sid 14 – 16). 
• Spillvattenledningen beskrivs som en spillvattenledning och inte som en dagvatten-

ledning (sid 16). 
• Beskrivningar av och motiveringar för de bullerdämpande åtgärder som föreskrivs enligt 

plankartan har lagts till (sid 17). 
• Beskrivning och text om användningen B1, tillfälligt boende har tagits bort samt 

bestämmelsen v1 om maximal storlek på lägenheter (sid 19). 
• Beskrivning och text om användningen Z, verksamheter har lagts till i planområdets 

sydvästra del (sid 19). 
• Beskrivning och text om Västgötagatan som planläggs som allmän platsmark GATA, samt 

järnvägsområdet som planläggs som kvartersmark Järnväg har lagts till (sid 20). 
• Beskrivningar av elektromagnetiska fält från järnvägen har lagts till (sid 22 – 23). 
• Genomförandekapitel har kompletterats och justerats gällande ansvarsfördelning, 

fastighetskonsekvensbeskrivning och avtal (sid 24 – 25). 
• En beskrivning av vem som bekostar eventuella framtida ledningsrätter har lagts till (sid 

25). 

Plankarta 

• Planområdet har utökats till att även omfatta Västgötagatan som planläggs som allmän 
platsmark, GATA samt järnvägsområdet som planläggs som kvartersmark, Järnväg. 

• Användningen B1, tillfälligt boende har tagits bort samt bestämmelsen v1 om maximal 
storlek på lägenheter. 

• Användningen S-skola har delats och preciserats som S-Skola och S1-Gymnasium, 
vuxenutbildning. 

• Användningen Z, verksamheter har lagts till i planområdets sydvästra del. 
• Byggrätt inom 30 meter från närmaste spårmitt har utgått för användningarna C-

centrumverksamhet och S-skola. 
• Regleringar om att störningsskydd ska anordnas i enlighet med rekommendationer i 

framtagen bullerutredning har lagts in i plankartan. 
• Bestämmelser har införts om att ytterväggar ska utformas med minst brandteknisk klass 

EI 30 och att fönster i lägst EW 30 får användas. 
• Bestämmelser om bullerhantering har utökats. 
• En bestämmelse om att ventilationen ska utföras så att den är möjlig att stänga av 

manuellt och att luftintag ska finnas på tak eller vända från spårområdet införs i 
byggrätten närmare än 30 meter från järnvägsspåret har lagts till. 

• U-området har utökats så att det även inrymmer de delar av en spillvattenledning som 
går genom planområdet och som inte är under en befintlig byggnad. 

• En planbestämmelse har införts i plankartan om att fasader mot Västgötagatan ska vara 
putsade, undantaget fasad med karosseripanelsinklädd entré ska bevaras. 

• En planbestämmelse har införts i plankartan att balkonger inte får finnas. 
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I övrigt har redaktionella ändringar och förtydliganden gjorts. 
 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm 27 april 2022 
 
Yeneba King Liljencrantz     Erik Bjelmrot 
Planarkitekt       Avdelningschef 
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Inledning 

Planprocessen – Standardförfarande 

Planarbetet påbörjades efter den 2 maj 2011, därmed följer detaljplanen den nya Plan- och 
bygglagen 2010:900 med de ändringar som trädde i kraft 2 januari 2015. 
 
I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras 
eller bevaras. Under plansamrådet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning. Om 
synpunkter lämnas, ska dessa redovisas och berörda underrättas innan planen antas. Efter 
antagandet har ”ej tillgodosedda sakägare” möjlighet att överklaga detaljplanen innan den kan 
vinna laga kraft. 
 
Om inga yttranden emot planförslaget inkommer under plansamrådet kan granskningsskedet 
uteslutas och planen tas istället upp till beslut om antagande i bygg- och miljönämnden eller i 
kommunfullmäktige. 
 

 
 

Handlingar 

• Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser 
• Planbeskrivning 
• Behovsbedömning 
• Fastighetsförteckning 
• Samrådsredogörelse 

 

Underlag till detaljplan 

• Miljöteknisk utredning inklusive riskbedömning, Rådmannen 3 Katrineholms kommun, 
WSP 2022-03-25. 

• Detaljerad Riskbedömning för detaljplan Rådmannen 3, WSP, 2017-11-01. 
• Miljöinventering industriell verksamhet inom Rådmannen 3, Golder Associates, 2016-01-

19. 
• Miljöteknisk markundersökning Rådmannen 3 Katrineholm, Golder Associates, 2016-08-

15. 
• Provningsplan miljöteknisk markutredning Rådmannen 3, Golder Associates, 2016-02-10. 
• Riskanalys med avseende på järnvägstrafik Rådmannen 3, Structor, 2013-04-05. 
• Rådmannen 3, Trafikbullerutredning Katrineholm, WSP, 2017-11-28. 
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Syfte 
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för en ändring av områdets markanvändning från 
industriändamål till blandade verksamheter samt skola. 

Plandata 

Läge och areal 
Planområdet är beläget cirka 2 km söder om Katrineholms centrum och angränsar till fastigheten 
Backa 6:1 i norr, Västgötagatan i öster och fastigheten Rådmannen 4 i söder. Fastigheten 
Rådmannen 3 ligger i väster i direkt anslutning till järnvägsspåret. Området nås framför allt via 
Västgötagatan samt befintligt gång- och cykelstråk. Busshållplats finns i närheten, cirka 100 
meter från fastigheten. Planområdet omfattar cirka 3.9 ha eller 38 900 m2. 

Markägoförhållanden 
Rådmannen 3 ägs av Sardonyx 10 AB. Mindre delar av det föreslagna planområdet i öster utgörs 
av del av fastigheten Sandbäcken 3:1 som idag är allmän platsmark, ägd och underhållen av 
kommunen. I väster omfattas planområdet av del av Katrineholm 4:1, Nävertorp 5:8 och del av 
Nävertorp 5:14, planlagda som område för järnvägsändamål, ägda och underhållna av 
Trafikverket. 

 

Tidigare ställningstaganden 

Kommunala beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2017-06-14 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att påbörja arbetet med en detaljplan för fastigheten Rådmannen 3. 
 
Planarbetet pausades 2018–2021 vid ett fastighetsägarbyte och under 2021 återupptogs 
planarbetet av den nya fastighetsägaren. 

Figur 1. Kartan visar planområdets läge i Katrineholm (Källa: Google Maps). 
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Översiktsplan 
Planförslaget överensstämmer med intentionerna i Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun – 
del staden, antagen 17 november 2014. I översiktsplanen är området mellan järnvägen och 
Västgötagatan utpekat som lämpligt för mindre störande verksamhet. Planen syftar till att 
möjliggöra ny flexibel användning av befintliga lokaler. Detta ligger i linje med översiktsplan 2030 
– del staden, där möjliggörandet av blandade funktioner i staden är en central strategi för att 
skapa ett attraktivt och hållbart Katrineholm. 
 
Katrineholms kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan, Framtidsplan 2050. 
 
 

 
Grönplan 
Planområdet är inte utpekat i Katrineholm kommuns grönplan som har som syfte att vara 
vägledande för utvecklingen av Katrineholms gröna miljöer och skötsel. 

Riksintresse 
Planområdet gränsar till Södra stambanan som av Trafikverket pekats ut som riksintresse för 
kommunikation. Ca 300 meter norr om planområdet löper väg 52 som också ingår i riksintresse 
för kommunikation. 
 

Figur 2. Kommunens översiktsplan föreskriver markanvändning för mindre störande verksamheter inom planområdet (markerat i 
rött). 
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I Katrineholms stadskärna ligger riksintresse för kulturmiljövården D28 Katrineholm. 
Motiveringen för riksintresset lyder: ”Stadsmiljö som tydligt speglar järnvägsbyggandet som 
samhällsbildande faktor och där utvecklingsstadierna från ren landsbygd till modern stad är 
läsbara”. Som uttryck för riksintresset nämns ”Stadsplan och bebyggelse vid järnvägsstationen, 
järnvägsparken och Stora Torget.” I kunskapsunderlaget nämns särskilt stadsplanen och 
bebyggelsen som utvecklats utifrån denna som tydligt avläsbara spår i stadens bildande och 
utveckling. 
 
Norr om Katrineholms centrum, drygt tre kilometer nordväst om planområdet, finns sjön 
Näsnaren. I anslutning till sjön ligger Tornskogen, som är ett område med äldre blandskog. 
Näsnaren och Tornskogen har ett rikt fågelliv och området är en av de bästa fågellokalerna i 
Sörmland. Både Näsnaren och Tornskogen är habitat för flera hotade arter och är klassade som 
Natura 2000-områden enligt fågeldirektivet och habitatdirektivet. 

Detaljplan 
För aktuellt planområde finns fyra gällande detaljplaner. Norra delen av planområdet omfattas 
av Förslag till ändring av stadsplanen för del av kv. Rådmannen m.m., Katrineholms kommun (04-
KAS-731) antagen den 21 december 1973, vilken anger industri- och handelsändamål (kontor). 
För övriga delar av planområdet finns det två detaljplaner som anger industriändamål. Förslag till 
stadsplaneändring för delar av Nävertorpsområdet i Katrineholm (0483K-A581) fastställd 1 
december 1939 och Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för västra delen av Backa 
gård m.m. i Katrineholms kommun (04-KAS-687) fastställd 22 september 1972. Västra delen av 
planområdet omfattas av Förslag till stadsplaneändring för kv. 170 Rådmannen inom 
Katrineholms stad (0483-A2418) fastställd 18 mars 1953. 
 

 
Figur 3. Gällande detaljplaner som angränsar eller berör planområdet markerat i blått. 
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Miljöbedömning 
En behovsbedömning är framtagen. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att det inte kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan om detaljplanen genomförs. Detaljplanen bedöms 
vara förenlig med miljöbalkens bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden, 
och miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas inom planområdet. Således kommer ingen 
miljökonsekvensbeskrivning enl. 6 kap. 11 § MB att upprättas. 
 

I samband med Länsstyrelsens yttrande kring behovsbedömningen, daterat 2017-08-24, 
framfördes följande synpunkter inför det fortsatta planarbetet: 

• Hälsa eller säkerhet – Markföroreningar 
o Behovsbedömningen fastslår att vidare utredningar skall göras om föroreningar, och 

Länsstyrelsen skall i egenskap av tillsynsmyndighet tillfrågas när föroreningarna 
utreds i den fortsatta planprocessen. 

• Risk för olyckor 
o Södra stambanan är transportled för farligt gods. Hela planområdet ligger inom 100 

meter från järnvägens spårmitt. Trots låg sannolikhet kan en olycka få mycket 
allvarliga konsekvenser. Frågan har utretts i en till detaljplanen tillhörande 
riskutredning, se bilaga 1. 

• Kulturmiljö 
o Länsstyrelsen bedömer att det finns risk för nya fornfynd i området, men befintlig 

bebyggelses påverkan på området gör att sannolikheten att påträffa bevarade 
fornlämningar bedöms vara så liten att inga arkeologiska åtgärder krävs. 
Länsstyrelsen påminner om anmälningsplikten enligt 2 kap. 5 och 10§ 
kulturmiljölagen. 
 

Förutsättningar och förändringar 

Natur och kultur 
Mindre grönområden finns inom planområdet. Två fornlämningar har påträffats inom 
planområdet. 

Mark och vegetation 
Området är relativt flackt, men en viss nivåskillnad finns mellan den högsta punkten i den 
nordvästra delen och den lägsta punkten i den södra delen. I dagsläget utgörs marken på 
planområdet ungefär till hälften av kontorslokaler tillhörande Sardonyx 10 AB. Andra hälften av 
marken består till största del av hårdgjord yta som dels används för parkering och dels som 
skolgård för elever på Kunskapsskolan. Längs med järnvägen i västra kanten av planområdet 
finns en smal trädbevuxen remsa. Mellan den existerande bebyggelsen och järnvägen i den 
nordvästra delen av planområdet, i det område som idag utgör skolgården, finns även en mindre 
grönyta i form av en skogsdunge. 
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Figur 4. Översiktsbild av området med skolgårdens skogsdunge i vänster framkant av bilden. 

 
Figur 5. Planområdet med Ericssons gamla lokaler och Västgötagatan sett söderifrån. 
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Figur 6. Kunskapsskolans entré i norra delen av planområdet. 

 

 
Figur 7. Baksidan av Kunskapsskolans entré. 
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Figur 8. Skolgårdens basketplan vid norra planområdesgränsen. 

 

Geotekniska förhållanden 
I samband med en miljöteknisk markundersökning som utfördes 1997 konstaterades att marken 
i de södra delarna av området bestod av finsand och siltigt material, vilket bekräftades återigen 
av Golder Associates undersökning 2016. Enligt SGUs jordartskarta varierar jordarten inom 
fastigheten. Marken i norra delen av området pekas ut som sand, södra delen som lera och 
däremellan morän. Jorddjupet varierar och i den nordvästra delen av området förekommer berg 
i dagen i skogsgläntan på skolgården. Berggrunden i området består till största del av granit. 
Vid undersökningen 2016 bestod de undersökta jordlagren väster om byggnaderna i området av 
torrskorpelera med underlager av sand, silt och ett tunnare gruslager. I markproverna från 
marken öster om byggnaderna fanns, utöver fyllnadslagret, enbart sand. Fyllnadslagret inom 
fastigheten består av mull, lera, grus och sand. Norr om området löper en ås bestående av 
isälvsavlagringar i nordvästlig/sydostlig riktning. 

Grundvatten 
Grundvattenflödet bedöms ske i sanden och i den sandiga moränen som underlagrar leran. 
Grundvattenytan sluttar svagt söderut och uppvisade en gradient av cirka fem promille vid 
Golder Associates provtagning den 23 maj 2016. Detta stämmer överens med markytan som 
sluttar mot Duveholmssjön söder om planområdet. Det går dock inte att utesluta annorlunda 
strömningsriktningar i norra delen av fastigheten där information om grundvattennivåer saknas. 

Markradon 
Enligt kommunens översiktliga kartering av markradon ingår planområdet inte i de områden som 
klassats som högriskområden för markradon. Enligt miljöinventeringen utförd av Golder 
Associates 2016-01-19 har inga tecken funnits på radoninnehållande byggnadsmaterial på 
fastigheten. 

Markföroreningar 
Golder Associates miljötekniska markutredning från 2016 fastslår att planområdet är 
påverkat av klorerade alifater i grundvatten, dagvatten, porgas och inomhusluft. 
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Halterna av klorerade alifater överstiger gränsvärden i främst grundvatten och porgas, dels 
under byggnaderna och dels i grundvattnet väster om byggnaderna. Även i en brunn under 
en av byggnaderna i mitten av planområdets östra sida registrerades betydande halter av 
klorerade alifater. Vid en tidigare provtagning av brunnen från 1999 påträffades inga 
klorerade alifater över detektionsgräns. 
 
Under 2019 genomfördes miljötekniska markundersökningar för att undersöka förekomst 
av och avgränsa markförorening samt riskbedömning avseende hälsa och miljö, spridning 
samt rekommendationer avseende åtgärder. 
 
2022 genomfördes en kompletterande mindre miljöteknisk markundersökning efter 
synpunkter från Länsstyrelsen i Södermanland 2019, med syftet att generellt förtydliga 
föroreningssituationen. 
 
Utförda undersökningar indikerar att det inte finns något betydande primärt källområde, 
d.v.s. ett specifikt område där jorden förorenats direkt från spill eller utsläpp och där CAH 
förekommer i fri fas. Istället förekommer TCE (trikloreten) framförallt i löst fas i 
grundvatten, i relativt låga halter, samt i låga halter i tät jord. Dessa låga halter i jord 
bedöms härstamma från mycket höga föroreningshalter som tidigare funnits i grundvatten 
och som diffunderat in i täta jordlager. Det är minst 25 år sen verksamheter på 
Rådmannen 3 kan ha orsakat markförorening med klorerade lösningsmedel. Det är väl 
känt att fördelningen av i vilken fas (fri, löst eller gas) förändras med tiden. 
 
Högsta halter av TCE (trikloreten) påvisas under och i anslutning till hus 2C där klorerade 
lösningsmedel hanterats samt under hus 03. Påvisade halterna av klorerade ämnen i 
inomhusluft visar att dessa ämnen tränger in i byggnaden i gasfas. Identifierade lägen där det 
kan ske är bland annat pumpgropar för dränering och från avlopps- /golvbrunnar i källare på 
hus 03. 
 

 
Figur 9. Översikt över husnummer. 
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Uppmätta och beräknade halter av TCE i inomhusluft är generellt låga och ligger under 
jämförvärden för deltidsvistelse med ett undantag. Baserat på konservativt antagande, 
maxhalt i grundvatten, ligger beräknad halt vinylklorid i källaren i nivå med jämförvärdet. 
Uppmätta halter i inomhusluft i lokaler som år 2019 nyttjades som vårdcentral och 
restaurang visar halter under rapporteringsgräns. I övriga lokaler var ventilationen inte 
igång vid mätning av inomhusluft. 
 
CAH påvisas inte i dricksvatten och duschvatten i den nybyggda idrottshallen. Nedan 
sammanfattas bedömningen av risker och behov av riskreduktion för hälsa inom 
fastigheten samt för hälsa- och miljö i omgivningen. 
 

Hälsoriskbedömning inom fastigheten 
 

- Sammanfattningsvis bedöms påvisade föroreningar i grundvatten, porluft och jord 
inte innebära oacceptabel hälsorisk för människor som arbetar, vistas eller går i 
skolan inom området. 

- Påvisade föroreningar bedöms inte utgöra ett hinder för planerad verksamhet 
från industriändamål till skola, lager och blandade centrumverksamheter 
såsom handel, service, m.m. 

Omgivningspåverkan hälsa och miljö 
 

- Uppmätta föroreningshalter i ledningssystemens vatten bedöms inte innebära 
en risk för negativ påverkan på dagvattenrecipienten. 

- Halter i grundvatten avtar mot väster, söder och öster och spridning via 
grundvatten bedöms inte innebära en negativ påverkan på nedströms liggande 
ytvattenrecipienter. 

- Halter i grundvatten bedöms inte innebära en negativ påverkan på boende i 
omgivningen. 

Förekommande förorening inom Rådmannen 3 påverkar inte möjligheterna för att uppnå de 
aktuella miljömålen Giftfri miljö och Grundvatten av god kvalitet. 

Platsens historia 
Området utgörs idag av byggnader uppförda för L M Ericssons fabriker. Företaget etablerade en 
del av sin verksamhet i Katrineholm 1946 på grund av den ständiga bristen på arbetskraft i 
Stockholmsregionen. I fabriken i Katrineholm skulle man tillverka reläspolar och 1946 startade 
verksamheten i den gamla elverksbyggnaden som låg på Fredsgatan 35. Samtidigt bildades 
Fastighetsbolaget Rådmannen i kommunens regi för att uppföra en fabriksbyggnad i kvarteret 
med samma namn. Byggnaden ritades av den dåvarande stadsarkitekten Eric Schuwert.  
1947 kunde man flytta in i de nya lokalerna vid Västgötagatan. Till en början hade man 250 
anställda varav en stor andel kvinnor, och antalet kom genom åren att variera till att som mest 
omfatta över tusen personer. 
 
Fabriken har byggts ut i flera omgångar genom åren. Byggnadsetapperna kan utläsas genom 
fönster- och fasadutformningen. Den äldsta delen i norr bestod av en L-formad byggnadskropp i 
två till tre våningar tillsammans med entrédelen klädd med karosseripanel och den 
sammanbyggda mindre byggnaden. I slutet av 1950-talet förlängdes den högre fabriksdelen åt 
söder, vilket kan urskiljas genom bredare fönster. Under 1960–1970-talet utökades fabriken 
ytterligare åt söder och i nordväst och fick då sin nuvarande längd. Under 1970-talet uppfördes 
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även en ny lokal i söder för verksamhet som företaget flyttade från Stockholm. I senare tid har 
även två utskjutande partier på den västra fasaden tillkommit. 
 
Trots förändringarna genom åren har byggnaden bevarat en stor del av sin karaktär och har 
därför ett högt arkitektoniskt och arkitekturhistoriskt värde. Den äldre fabriksdelen är 
fortfarande avläsbar och mycket tidstypisk genom sin utformning med putsade fasader, täta 
fönsterrader och platt tak. Det är sannolikt att arkitekten inspirerats av L M Ericssons fabriker vid 
Telefonplan i Stockholm som uppfördes 1938, ritad av arkitekt Ture Wennerholm. De båda 
fabrikerna har en liknande volymbehandling med kubiska byggnadskroppar i olika storlekar och 
höjder, och ljust putsade fasader med täta fönsterrader. Bottenvåningen har ännu kvar sin 
ursprungliga fönsterindelning. Entrépartiet med fasader av oljad karosseripanel står i kontrast till 
den strikta fabriksbyggnaden och är typisk för 1940-talets vidareutvecklade funktionalism. 

Fornlämningar 
I anknytning till planområdet har, enligt Riksantikvarieämbetets fornsök, två fynd av 
fornlämningar gjorts. Dessa fornlämningar påträffades i villaområdet cirka 50–100 meter öster 
om planområdet, i kvarteret Apotekaren mellan Upplandsgatan och Smålandsgatan. 

• RAÄ 26:1, Fyndplats flintayxa. 
• RAÄ 34:1, Fyndplats flintayxa. 

Bebyggelseområden 
I dagsläget finns cirka tio byggnader inom planområdet. 

Bostäder 
Det finns inte några bostäder inom planområdet och inga bostäder planeras att uppföras. 

Verksamheter 
Inom området finns skola, vårdcentral, restaurang, lager och kontor. Sedan 1947 har Ericsson 
bedrivit produktions-, utvecklings- och kontorsverksamhet i lokalerna. Ericsson avvecklade sin 
verksamhet 2016. I byggnaderna i den norra delen av planområdet finns en friskola med cirka 
360 elever, vars verksamhet bedrivs med ett tillfälligt bygglov. 

Placering, skala, utformning och material 
Byggnaderna är delvis sammanbyggda och har flera våningsplan. Byggnadernas ålder varierar, 
men de flesta är uppförda mellan andra halvan av 1940-talet fram till 1960-talet. 

Service 
Planområdet är beläget cirka 2 kilometer från Katrineholms centrum där det finns ett stort utbud 
av service och verksamheter. 

Tillgänglighet 
Målsättningen i Katrineholms översiktsplan är att planera för god tillgänglighet vid utförandet av 
alla fysiska åtgärder. Planering ska göras för alla och genom att utgå från funktionsnedsatta 
kommer det att underlätta för fler i samhället. För en ökad tillgänglighet krävs tydlig skyltning i 
staden som även är anpassad för personer med nedsatt syn. 
 
Verksamheternas lokaler ska anpassas för att överensstämma med bestämmelser som finns i 
lagar och förordningar vad gäller tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt 
orienterings- och rörelseförmåga. 
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Friytor 

Lek och rekreation 
Möjlighet till lek finns på skolgården i planområdet. 

Gator och trafik 
Infart till området sker i dagsläget från planområdets östra sida via Västgötagatan både från norr 
och söder. Norrut leder Västgötagatan in mot centrum och centralstationen, och ansluter via 
Oppundavägen till riksväg 52. Söderut ansluter Västgötagatan via Prins Bertils gata och 
Vasavägen till Norrköpingsvägen och riksväg 55/56. 
 
Planförslaget bedöms inte medföra behov av ny infrastruktur för gator och trafik. 
 
På Västgötagatan i höjd med norra delen av planområdet som omfattas av skolverksamhet får 
fordon inte framföras med hastighet högre än 30 km/h, under vardagar 08.00–17.00, övrig tid 
gäller 40 km/h. Sträckan är grönmarkerad i kartan nedan. 

Parkering, gång och cykel 
Parkeringsbehovet tillgodoses av respektive verksamhet inom fastigheten. I dagsläget finns ett 
stort antal bilparkeringar inom planområdet, samt god tillgång till cykelparkering i närhet av 
entréer. I den norra delen av planområdet finns det tre stycken cykelgarage, vilket ger 
parkeringsmöjlighet under tak för cyklar. 
 

Figur 10. Vägsträckan med sänkt hastighetsbegränsning är grönmarkerad. 
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Figur 11. Väderskyddad cykelparkering. 

Gång- och cykelstråk finns i nära anslutning till fastigheten. Vid planläggningen beaktas 
trafiksäkerheten, framför allt med ett tydligt barnperspektiv. Skolans elever ska vara trygga i att 
på egen hand röra sig i närmiljön och i staden i övrigt. Med detta i åtanke kan 
standardförbättringar på anslutande gång- och cykelvägar bli aktuella för bättre sikt och 
orienterbarhet, framkomlighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 

Kollektivtrafik 
Planområdet har kollektivtrafikförsörjning, med hållplatser i två lägen längs med Västgötagatan, 
vid Upplandsgatan och Jämtlandsgatan. Etablering av nya verksamheter kan stärka underlaget 
för kollektivtrafik till och från området. I dagsläget tar det mellan nio och elva minuter att resa 
med buss från hållplats Upplandsgatan till Katrineholms Centralstation, bussarna avgår två till 
fyra gånger per timma på vardagar. 

Störningar 

Buller 
En utredning gjord av Structor 2013-04-05 visar bullersituationen i hela Katrineholm tätort. 
Utifrån kartan på nästa sida är det tydligt att järnvägen är den största orsaken till buller i tätorten 
som helhet, och även inom planområdet. 
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En trafikbullerutredning har även utförts av WSP 2017-11-28 i samband med denna detaljplan, 
för att utreda en ändring av områdets markanvändning från industriändamål till blandade 
verksamheter som skola och vårdcentral. 
 
En SoundPlan-modell har byggts upp där ekvivalentnivå samt maximalnivå för både tåg- och 
vägtrafik har beräknats för år 2040. 
 
För lokaler såsom vård- och undervisningslokaler samt dag- och fritidshem finns inga riktlinjer för 
ljudtrycksnivå vid fasad. Där finns större möjligheter att nyttja den västra sidan, men då kan 
dimensioneringen av fasader och fönster behöva utredas så att riktlinjerna inomhus uppfylls. 
Riktlinjerna för buller på skolgård klaras inte utan åtgärder vare sig på den västra eller östra 
sidan förutom på mycket små ytor. 
 
På nästa sida visas resultat från en bullerberäkning med ett fyra meter högt bullerplank längs 
järnvägen och ett fem meter högt plank närmast skolgården. I detta fall är den ekvivalenta 
ljudtrycksnivån mellan 50–55 dBA för stora delar av skolgården, varav riktvärdet är 50 dBA. Den 
maximala ljudtrycksnivån från tåg ligger över riktvärdet på 70 dBA, men inte med mer än 10 dB 
(se bilaga 10 i WSPs bullerberäkning). Eftersom färre än fem tåg förväntas passera per timme 
mellan kl. 06.00-18.00 år 2040 klaras riktvärdet för skolgårdens övriga vistelseytor i detta fall. 
 

Figur 12. Bullerkarta över Katrineholms tätort illustrerar att de mest bullerutsatta områdena är närmast järnvägen. 
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Figur 13. Beräkning av ekvivalent ljudnivå från väg och järnväg år 2040. Ett bullerplank med en höjd på 4 meter är 
inlagt mellan järnväg och byggnaderna på fastigheten. Ett 5 meter högt bullerplank är även inlagt i norr för att 
skärma av skolgården. Bild tagen från WSPs bullerutredning (2017). 

Risker 
Farligt gods 
I samband med framtagande av denna detaljplan har en riskutredning genomförts av WSP 
2017-11-01. Utredningen identifierade transporter av farligt gods på järnvägen och 
urspårning mot planområdet som riskkällor. 
 
Planområdets västra gräns är i direkt anslutning till Södra Stambanan, som är transportled 
för järnvägstrafik med farligt gods. Högsta tillåtna hastighet på järnvägen är 100 km/h. 
De tåg som stannar i Katrineholm har påbörjat inbromsning eller acceleration när de 
passerar Rådmannen 3, vilket innebär att de således har en lägre hastighet än den högsta 
tillåtna. Mellan fastigheten och järnvägen finns det ett stängsel. Länsstyrelsen 
rekommenderar ett skyddsavstånd på 70–150 meter för verksamheter och kontor i 
enplansbebyggelse. För skola och vård rekommenderas ett säkerhetsavstånd på 150 
meter. Planområdets lokalisering innebär att hela fastigheten ligger inom 100 meter från 
Södra Stambanans spårmitt, vilket betyder att riskreducerande åtgärder måste tillämpas 
för att planförslaget skall kunna ses som lämpligt. Kartan på nästa sida illustrerar 
planområdets bebyggelse och dess avstånd till järnvägen. 
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Figur 14. Avstånd från järnväg till fasad. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för det kommunala vatten- och avloppsnätet. 
Ingen ny bebyggelse föreslås och den existerande bebyggelsen kommer fortsatt att vara ansluten 
till det kommunala nätet även med det nya planförslagets möjliga verksamheter. 
 
En spillvattenledning löper idag under den södra delen av byggnaden och ansluter till en brunn 
som är placerad inuti byggnaden. Ett u-område har placerats på plankartan söder om byggnaden 
för att möjliggöra en framtida ledningsflytt. Planförslaget förutsätter inte flytt av ledningar 
förutsatt att den befintliga byggnaden inte rivs eller byggs om. 

Dagvatten 
Kommunens dagvattenpolicy, antagen av kommunfullmäktige 2015-03-16, beslutad om förlängd 
giltighetstid 2021-02-15 av kommunfullmäktige, ska följas vid hantering av dagvatten. Området är 
sedan tidigare asfalterat och dagvattensystemet beräknas inte belastas mer än det gör idag. 

El och fjärrvärme 
Bebyggelsen kommer fortsatt vara ansluten till de kommunala fjärrvärme- och elnäten som båda 
ägs av Tekniska Verken Katrineholm Nät AB. 

Bredband 
Skanova har fiberledningar inom fastigheten som både löper längs med den västra delen av 
byggnadskropparna och ansluter vid flera punkter även på den östra sidan. 

Avfall 
Det finns en befintlig återvinningscentral, Vika, som ligger norr om Katrineholms centrum cirka 
3,5 km från planområdet. Det finns även tre mindre återvinningsstationer för papper, glas, plast 
m.m. cirka 800 meter från planområdet. 
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Konsekvenser av planens genomförande 

Sociala konsekvenser 
Tillskott av service och möjlighet till en permanent skolverksamhet ökar stadens och 
närområdets utbud, och därmed även dess attraktivitet. 
 
I kommunen finns i dagsläget tre vårdcentraler, inklusive den inom planområdet för Rådmannen 
3, vilket innebär att planförslaget möjliggör en fortsatt tillgång till hälso- och sjukvård för 
kommunens invånare. 
 
Att möjliggöra för skolverksamhet utgör ett led i kommunens arbete att tillgodose behov och 
möjlighet till utbildning. 
 
Planen skapar förutsättningar för nya verksamhetsetableringar och fler möjligheter till nya 
sysselsättningstillfällen för kommunens invånare. 
 
Boende i närområdet kan komma att påverkas negativt av en eventuell ökning av transport och 
trafik på Västgötagatan. 
 
Etablering av nya verksamheter och viktiga samhällsfunktioner i kollektivtrafiknära läge är 
positivt ur tillgänglighetssynpunkt för barn och personer som inte har tillgång till bil. 

Naturmiljö 
Planförslaget innebär inte att ytterligare natur-, park-, jord-, eller skogsmark tas i anspråk. Planen 
medger inte ytterligare bebyggelse, utan endast ny användning av befintliga lokaler, och bedöms 
inte medföra påverkan på naturmiljön i planområdet eller i omgivningen. Skogsdungen på 
befintlig skolgård avses bevaras. 

Kulturmiljö 
Planförslaget bedöms inte medföra negativ påverkan på riksintresset för kulturmiljö. 

Riksintresse 
Planförslaget bedöms inte medföra negativ påverkan på riksintresset för kommunikation. 

Hälsa och säkerhet 
Buller 
I enlighet med bullerutredningen utförd av WSP (2017) ska två bullerskydd upprättas till förmån 
för skolgården. Ett bullerskydd ska upprättas närmast järnvägen med en höjd av 4 meter (m1). 
Inom 30 meter från järnvägen ska även ett bullerskydd på en höjd av 5 meter upprättas närmast 
skolgården (m2). Bullerskärmar bör vara ljudabsorberande för att hindra bullret att reflekteras till 
bostadsområdet på den andra sidan av järnvägen. Bullerskydden syftar till att uppfylla, med 
hänsyn till trafikbuller, acceptabla bullernivåer inom vistelseytor för barn. Bygglov kan inte ges 
förrän bullerskydden har upprättats. 
 
De maximala bullernivåerna är acceptabla eftersom överskridandena är färre än fem gånger per 
medeltimme. 
 
Risk för farligt gods 
För planområdet ligger individrisken på oacceptabla nivåer, eller inom ALARP-området inom 40 
meters avstånd från järnvägen. Samhällsrisken ligger även den på oacceptabla nivåer eller inom 
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ALARP-området. Det innebär att riskreducerande åtgärder för att minska risken för de människor 
som vistas inom planområdet krävs. Följande riskreducerande åtgärder regleras i planen (b1): 
• Balkonger och uteplatser får inte finnas inom 30 meter från farligt godsled. 
• Byggnader som finns inom 50 meter från farligt godsled ska ha utrymningsväg som vetter 

från farligt godsled. 
• Brandtekniskt klassade ytterväggar och tak i lägst EI30 samt fönster i lägst EW30 (enligt SS-

EN 13501 del 1–6) införs på fasader mot farligt godsled. 
• Ventilationen ska utföras så att den är möjlig att stänga manuellt och ska finnas på tak eller 

vändas från spårområdet. Ventilationen ska även vara möjlig att stänga av centralt. 

 

Figur 15. Elektromagnetiska fält. 

 
Elektromagnetiska fält 
Elektromagnetiska fält finns vid alla elektrifierade järnvägar och är starkast i järnvägens direkta 
närhet när tåg passerar. Skärmar och vegetation kan användas för att skärma av elektriska fält, 
medan magnetiska fält är svårare att skärma av. Enligt Structors riskanalys med avseende på 
järnvägstrafik (2013) är magnetfältet 20 meter från järnvägen, när ett tåg passerar, lika starkt 
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som 50 meter från en större kraftledning (50 Hz). Konsekvenserna för personer som visas inom 
fastigheten bedöms dock som små då magnetfältens styrka avtar efter 30 meter. Structor 
föreslår följande åtgärder i riskanalysen: 
• Mätningar av elektromagnetiska fält bör göras och resultaten bör ligga till grund för beslut 

om fortsatta åtgärder. 
• I byggnaderna bör material väljas som så effektivt som möjligt skärmar av elektromagnetiska 

fält. För mer vägledning i denna fråga hänvisas till byggnadstekniska experter. 
• I det fortsatta planeringsarbetet bör försiktighetsprincipen gällande elektromagnetiska fält, 

som Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Statens 
strålskyddsinstitut formulerat, användas som vägledning. 

Markföroreningar 
Påvisade föroreningar i grundvatten, porluft och jord bedöms inte innebära oacceptabel 
hälsorisk för människor som arbetar, vistas eller går i skolan inom området. 
 
Påvisade föroreningar bedöms inte utgöra hinder för planerad verksamhet från industriändamål 
till skola, lager och blandade centrumverksamheter som handel, service, m.m. 
 
Uppmätta föroreningshalter i ledningssystemens vatten, halter i grundvatten bedöms inte 
innebära en negativ omgivningspåverkan på hälsa och miljö. 

Nollalternativ 
Nuvarande markanvändning fortsätter, det vill säga att möjligheten till permanent skolverksam-
het samt fortsatt service i form av att vårdcentral och andra centrumverksamheter uteblir. 
Då gällande plan tillåter mindre störande industriell verksamhet finns även risken att nya 
industriverksamheter etablerar sig, som bedöms vara avsevärt mindre lämpligt och fördelaktigt 
för området och staden i sin helhet. 

Bebyggelse 
Planförslaget säkerställer befintliga samt möjliggör för nya användningar av befintliga lokaler. 
Ett nytt trapphus samt ramp till entré planeras på den östra sidan av byggnaden. I övrigt föreslås 
ingen ny bebyggelse utöver buller- och riskreducerande åtgärder. 

Plankarta 
Planförslaget innebär att ytterligare verksamheter kan etableras i området, vilket kan skapa ett 
tillskott av varor och tjänster i Katrineholm. Förslaget ämnar bland annat till att ge permanent 
tillstånd för skolverksamhet, samt vårdcentral. 
 
Planförslaget medger centrumverksamhet (C) över stora delar av planområdet. Med centrum-
verksamhet syftas här till bland annat vårdcentral och apotek. 
 
Planförslaget medger även skolverksamhet över stora delar av planområdet. Syftet är att 
möjliggöra för befintlig grundskoleverksamhet att fortsätta med verksamheten inom 
planområdet (S). Enligt Boverkets rekommendationer för friytor för förskolor och grundskolor 
bör friytan motsvara cirka 40 m2 per barn i förskola och cirka 30 m2 per barn i grundskola. 
Eftersom fastigheten redan är bebyggd och det är befintliga ytor och lokaler som avses nyttjas 
för skolverksamheten ska kraven på friyta tillgodoses i skälig utsträckning. 
Gymnasium och vuxenutbildning medges i den östra delen av planområdet som vetter mot 
Västgötagatan (S1). 
I den låga byggnadsdelen i planområdet sydvästra del medges verksamheter (Z). 
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Befintlig fördelningsstation för el bevaras med beteckningen (E) och befintliga underjordiska 
ledningar ges markreservat (u1). Utöver reservat för befintliga ledningar finns även utökade ytor 
som möjliggör ledningsflytt. 
 
Järnvägen planläggs som Järnväg (T1). 
 
Utformning 
Högsta nockhöjd begränsas till 25 meter för de högsta byggnaderna samt 10 meter för de lägre 
byggnaderna. För fördelningsstationen begränsas nockhöjden till 3 meter. 
Takvinkeln får vara mellan 0–30 grader. 
 
För att i största möjliga mån bevara byggnadernas kulturhistoriska värde finns egenskaps-
bestämmelser som reglerar byggnadernas utformning. Fasader mot Västgötagatan ska vara 
putsade, undantaget fasad med karosseripanelsinklädd entrébyggnad (f2), och balkonger får inte 
finnas (f1). 
 
Marken inom planområdet mellan skolgården och järnvägen ska avskärmas så att den inte kan 
nyttjas som skolgård (n2). 
 
Bebyggandets omfattning 
Utfartsförbud är placerat längs med hela planområdets västra gräns mot järnvägen. 
 
Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea begränsas till 50 % (e1). 
 
Prickmark är markerat längs planområdesgränsen för att dels säkra ett respektavstånd mot 
angränsande fastighetsgränser, dels för att säkra byggnadsfria områden där ledningar kan 
förläggas vid behov. Prickmark är även placerat längs med hela den västra fastighetsgränsen för 
att begränsa byggrätten upp till 30 meter från järnvägen. Även träddungen på befintlig skolgård 
är markerad med prickmark för att säkra att ytan inte bebyggs. 
 
Parkering kan ordnas på prickmark, vilket även medges med egenskapsbestämmelse (n1). 
 
Kryssmark reglerar att endast komplementbyggnader får byggas på skolgården. 

Allmän platsmark 
Västgötagatan planläggs som (GATA) med en total bredd om 14 meter för att inrymma 
standardförbättringar på anslutande gång- och cykelvägar för bättre sikt och orienterbarhet, 
framkomlighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, samt hållplatslägen. 

Trafik 
Boende i närområdet kan komma att påverkas negativt av en eventuell ökning av transport och 
trafik på Västgötagatan. 
 
Etablering av nya verksamheter och viktiga samhällsfunktioner i kollektivtrafiknära läge är 
positivt ur tillgänglighetssynpunkt för barn och personer som inte har tillgång till bil. 

Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna i form av kostnader för att realisera planförslaget bedöms som 
små, då ingen ny bebyggelse tillkommer inom befintliga infrastruktursystem. Kostnaderna 
kommer till största del utgöras av bullerreducerande och riskreducerande åtgärder. 
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Planförslaget möjliggör nya arbetstillfällen för kommunens befolkning, vilket genererar positiva 
ekonomiska konsekvenser, dels för individer, dels för kommunen i sin helhet genom ökade 
skatteintäkter. 
 
Planförslaget ger förutsättningar för ökat utbud av service och tillväxt av näringsliv i kommunen, 
vilket kan bidra till att stärka kommunens attraktivitet och förmåga att attrahera invånare och 
näringslivsetableringar. Detta genererar kumulativa positiva ekonomiska konsekvenser genom 
ett ökat skatteunderlag och ett stärkt näringsliv. 

Ekologiska konsekvenser 
Etableringar av nya verksamheter kan leda till fler resor till och från området, både varu- och 
persontransporter. I detta avseende är det positivt att området har god tillgänglighet för 
fotgängare, cyklister och bussresenärer, då det kan bidra till att en större andel av resor sker med 
andra färdmedel än bil. 
 
Planförslaget kan leda till ökning av luftföroreningar och därmed negativ klimatpåverkan i och 
med en eventuell ökning av transporter. Samtidigt kan befintlig gällande detaljplan innebära en 
ökad miljö- och klimatpåverkan då planen medger industriverksamhet. 

Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 
Samråd:  Kvartal 4, 2017 – kvartal 1, 2018 
Granskning:  Kvartal 2, 2022 
Antagande:  Kvartal 3, 2022 
Laga kraft:  Kvartal 4, 2022 

Genomförandetid 
Exploateringen av området och omvandling av befintliga lokaler kommer att ske inom en snar 
framtid och genomförandetiden föreslås därför till 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmänna platser. 

Ansvarsfördelning 
Planområdet innefattar kvartersmark tillhörande fastigheten Rådmannen 3, del av Katrineholm 
4:1, Nävertorp 5:8, del av Nävertorp 5:14, samt allmän platsmark tillhörande Sandbäcken 3:1. 
Exploatören svarar för genomförandet av detaljplanen inom kvartersmark undantaget 
järnvägsområdet. 
 
Eventuella förbättringsåtgärder på gång- och cykelbana längs med Västgötagatan bekostas av 
exploatören. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Berörda fastigheter 
Fastigheterna Rådmannen 3, Nävertorp 5:8, del av Nävertorp 5:14, del av Sandbäcken 3:1 samt 
del av Katrineholm 4:1 ingår i detaljplanen. 
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Fastighetsbildning 
För fastigheten föreslås förändrad markanvändning. 
 
Rådmannen 3 ägs av Sardonyx 10 AB. Den del av Sandbäcken 3:1 som innefattas av kvartersmark 
inom planområdet upptas som en del av Rådmannen 3. 
 
Exploatören/fastighetsägaren, ansöker om och bekostar förrättningarna hos Lantmäteriet. 

Gemensamhetsanläggningar 
Inga gemensamhetsanläggningar är aktuellt för detaljplanen. 

Ekonomiska frågor 
Planavgift tas ut enligt gällande taxa enligt planavtal och tas därmed inte ut vid beviljande av 
bygglov. 
 
Ledningsägare bekostar eventuella framtida ledningsrätter inom planområdet. 

Kostnader 
Detaljplanen bekostas av exploatören. Planavgift tas inte ut i samband med bygglov. 

Tekniska frågor 
Behov av ledningsomläggningar inom planområdet kan uppstå. Om ledningar behöver flyttas i 
samband med exploatering så ansvarar exploatören för åtgärden i samråd med ledningsinne-
havaren. 

Vatten och avlopp 
Anslutning till VA-nätet bekostas av fastighetsägaren enligt taxa. 

Dagvatten 
Kommunens dagvattenpolicy, antagen av kommunfullmäktige 2015-03-16, beslutad om förlängd 
giltighetstid 2021-02-15 av kommunfullmäktige, ska följas vid hantering av dagvatten. 

El och fjärrvärme 
Bebyggelsen kommer fortsatt vara ansluten till de kommunala fjärrvärme- och elnäten som båda 
ägs av Tekniska Verken Katrineholm Nät AB. 

Bredband 
Bredbandsfiber finns inom planområdet. 

Avfall 
Återvinningscentral och återvinningsstationer finns inom planområdet. 

Avtal 
Ett marköverlåtelseavtal ska upprättas mellan kommunen och Sardonyx 10 AB, för överlåtelse av 
den del av Sandbäcken 3:1 som planläggs som kvartersmark, till Rådmannen 3. 
Inget exploateringsavtal avses tecknas. 

Särskild hänsyn under planens genomförande  
Extra hänsyn ska tas till markföroreningar om schakt blir aktuellt i samband med risk- och 
bullerreducerande åtgärder. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm 2022-04-27 
 
Detaljplanen är framtagen av WSP, på uppdrag av Sardonyx 10 AB. 
 
Anna Åhs och Johan Almqvist 
Planarkitekter, WSP Sverige AB 
 
 
 
 
Yeneba King Liljencrantz    Erik Bjelmrot 
Planarkitekt,       Avdelningschef, 
Katrineholms kommun     Katrineholms kommun 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

CentrumC

Tekniska anläggningarE

SkolaS

Gymnasium, vuxenutbildningS1

JärnvägT1

VerksamheterZ

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 50 %,
4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får endast förses med komplementbyggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0 Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0-30 Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Balkong får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Fasader mot Västgötagatan ska vara putsade, undantaget fasad
med karosseripanel som ska bevaras,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Balkonger och uteplatser får inte finnas inom 30 meter från farlig

godsled. Byggnader som finns inom 50 meter från farlig godsled
ska ha utrymningsväg som vetter från farlig godsled. Brandtekniskt
klassade ytterväggar och tak i lägst EI30 samt fönster i lägst EW30
(enligt SS-EN 13501 del 1-6) införs på fasader mot farlig godsled.
Ventilationen ska utföras så att den är möjlig att stänga manuellt
och ska finnas på tak eller vända från spårområdet. Ventilationen
ska även vara möjlig att stänga av centralt,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n2 Marken ska avgränsas så att den ej nyttjas som skolgård,  4 kap. 10 §

n1 Parkering ska finnas,  4 kap. 13 § 1 st 1 p.

Stängsel och utfart

Utfart får inte anordnas,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
m1 Bullerskydd med en höjd av 4 meter över anslutande marknivå,  4

kap. 12 § 1 st 2 p.

m2 Bullerskydd med en höjd av 5 meter över anslutande marknivå,  4
kap. 12 § 1 st 2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Villkor för lov
Bygglov får inte ges för ändrad markanvändning förrän bullerskydd har upprättats,  4 kap. 14 § 1 st 2
p.

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Information
Människor som vistas inom fastigheten ska kunna utrymma fastigheten i riktning från
järnvägen

Beslutsdatum Instans

Granskningshandling 

Detaljplan för
Rådmannen 3

Katrineholms kommun Södermanlands län

Granskningshandling                    PLAN.2017.6

PBL 2010:900

Upprättad 2017-12-21 Reviderad 2022-04-27

Erik Bjelmrot
Avdelningschef, Katrineholms kommun

Yeneba King Liljencrantz
Planarkitekt, Katrineholms kommun

Godkännande

Antagande

Laga kraft 

Till planen hör:
Behovsbedömning
Planprogram
Planbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Illustrationskarta

Utlåtande efter utställning
Bullerutredning
Riskbedömning100 meter9080706040 503020100

Skala 1:1000 i A1 - format

Plankarta

Orienteringskarta

Rådmannen 3

Bostad, husliv/ takliv

Komplementbyggnad, husliv/ takliv

Skärmtak, byggnadsliv stolpe eller liknande/ takliv

Servitut, rättighet, gemensamhetsanläggning

Industri / samhällsfunktion

LÖVÅSEN 3:1 Fastighetsbeteckning

Fastighetsgräns

Traktgräns

Körbana, GC-bana, ej kantsten/ kantsten

Staket eller plank/ Stödmur

Ägoslagsgräns

Häck

Vatten/ Dike

Höjdkurva54,5

Katrineholms kommun Södermanlands län

Kartbeteckningar, ett urval

GRUNDKARTA
till deltaljplan för

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 16 30
Koordinatsystem i höjd: RH2000

Beteckningsbeskrivning enligt HMK-Ka.
Grundkartan upprättad genom revidering och komplettering
av fotogrammetriskt framställd primärkarta, 2022-04-05
Fastighetsredovisningen hänför sig till 2022-04-05

Upprättad 2022-04-07 av Metria AB i Katrineholm
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-04-27 PLAN.2021.7

Katrineholms kommun Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Växel: 0150-57000 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

William Rytterström Bygg- och miljönämnden

Planarkitekt Katrineholms kommun

5. Granskning –Ändring,detaljplan för Bie 3:3 m.fl.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att

1. godkänna upprättad samrådsredogörelse daterad 2022-04-27.

2. ställa ut ändring av detaljplan för Bie 3:3 m.fl., Katrineholms kommun, för

granskning.

Motivering
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de under samrådet inkomna synpunkterna

har beaktats i det nya förslaget och att planförslaget kan ställas ut för granskning.

Sammanfattning av ärendet
Planförslaget har varit utskickat på samråd under tidsperioden 14 februari 2022 till 7

mars 2022. Totalt inkom 6 yttranden varav 3 utan erinran. Samtliga yttranden,

förvaltningens kommentarer samt vilka ändringar som gjorts i planen efter samråd, finns

sammanfattade i samrådsredogörelsen, daterad 2022-04-27.

Bakgrund
Detaljplanen Bie 3:3 m.fl. antogs 1982. I samband med antagandet genomfördes större

delen av detaljplanen. Anledningen till att delar av detaljplanen inte genomfördes

berodde på att efterfrågan på (radhus-)tomter inte var så stor. Idag ser kommunen att

det finns ett intresse att bygga i Bie, därför kommer en ändring av detaljplanen Bie 3:3

m.fl. att ske. Genom att tillåta uppförande av både radhus och fristående villor blir det

lättare att sälja tomterna i Bie.

Beslutsunderlag
Planbeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse

Beslutsmottagare
Akten



Granskningshandling

Samhällsbyggnadsförvaltningen Ärendenr PLAN.2021.7

GRANSKNINGSHANDLING

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2022-04-27 1(9)

Planbeskrivning

Ändring av detaljplan för Bie 3:3 m.fl., Katrineholms

kommun

Fastigheterna Bie 3:35, Bie 3:36, Bie 3:37, Bie 3:38, Bie 3:39 samt del av

fastigheterna Bie 3:3 och Bie 1:4
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Inledning

Planprocessen – Standardförfarande

Planarbetet påbörjades efter den 2 maj 2011, därmed följer detaljplanen den nya Plan- och

bygglagen 2010:900 med de ändringar som trädde ikraft 2 januari 2015.

I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras

eller bevaras. Under plansamrådet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning. Om

synpunkter lämnas, ska dessa redovisas och berörda underrättas innan planen antas. Efter

antagandet har ”ej tillgodosedda sakägare” möjlighet att överklaga detaljplanen innan den kan

vinna laga kraft.

Om inga yttranden emot planförslaget inkommer under plansamrådet kan granskningsskedet

uteslutas och planen tas istället upp till beslut om antagande i bygg- och miljönämnden eller i

kommunfullmäktige.

Ändrad användning

Ändring av detaljplan kan tillämpas när det finns delar i en gällande detaljplan som behöver

förändras. En ändring får endast ske om huvudsyftet är detsamma. Det som skiljer sig åt är att

planbeskrivningen inte behöver vara lika detaljerad då markområdets lämplighet redan har

prövats i samband med att detaljplanen antogs första gången. Ändringen av en detaljplan

innebär oftast ändring, justering eller borttagande av planbestämmelser.

Handlingar

· Plankarta

· Uppdatering av planbeskrivning (detta dokument)

· Fastighetsförteckning

· Undersökning om betydande miljöpåverkan
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Bakgrund

Gällande detaljplan

Ändringen avser detaljplanen BIE 3:3 MFL (0483-P83-1) som fastställdes 1983-02-28.

Läge och areal

Planområdet är beläget i Bie tätort 10 kilometer norr om Katrineholm.

Markägoförhållanden

Ändringen omfattar fastigheterna Bie 3:35-39 samt del av Bie 3:3 och Bie 1:4. Bie 3:35 ägs av en

privatperson. Bie 3:39 ägs av Bostadsrättsföreningen Nya Hälsokällan. Bie 3:36-38 samt del Bie

3:3 ägs av Katrineholms kommun. Bie 1:4 ägs av Fastighets AB L E Lundberg.

Fastighetsinformation över planområdet. Bie 1:4 markerat i blått.

Syfte med ändring

Detaljplanen Bie 3:3 m.fl. antogs 1982. I samband med antagandet genomfördes större delen av

detaljplanen. Anledningen till att delar av detaljplanen inte genomfördes berodde på att

efterfrågan på (radhus-)tomter inte var så stor. Idag ser kommunen att det finns ett intresse att

bygga i Bie, därför kommer en ändring av detaljplanen Bie 3:3 m.fl. att ske. Genom att tillåta

uppförande av både radhus och fristående villor blir det lättare att sälja tomterna i Bie.

Översiktsplan

Förslaget är i enlighet med gällande Översiktsplan Katrineholm 2030 - del landsbygd.

Planområdet är i översiktsplanen utpekad som mark där det redan är planlagt för bostäder. En

förändring av vilken typ av bostad som får uppföras strider inte mot gällande översiktsplan utan

överensstämmer med intentionerna för Bie tätort.
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Betydande miljöpåverkan

En undersökning om betydande miljöpåverkan är framtagen. Länsstyrelsen delar kommunens

bedömning att det inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan om detaljplanen

genomförs. Detaljplanen bedöms vara förenlig med miljöbalkens bestämmelser för hushållning

med mark- och vattenområden, och miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas inom

planområdet.

Strandskydd

Inom planområdet finns det grävda diken som någon gång i tiden har varit vattenförande. I

samband med planarbetet har två platsbesök gjorts, ena i september 2021 och det andra i

oktober 2021. Vid dessa tillfällen har det inte funnits spår av att vatten har förkommit i diket på

senare tid. Bilderna nedanför visar på att delar av diket är igenvuxet och inget spår av vatten kan

synas.

Bilden visar delen av diket som är helt igenvuxet.

Bilden visar delen av diket som inte är igenvuxet.
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Bilden visar delen av diket som delvist är igenvuxet.

Ändring av detaljplan

Området idag

Den norra delen av planområdet är bebyggd med fristående villor. Den södra delen av

planområdet består av tall- och björkskog.

Bild som visar området idag.
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Planändring

Ändringen omfattar det rödmarkerade området i plankartan. När ändringen vinner laga kraft så

är det planen i sin ändrade form som gäller. Inom de markerade områdena gäller både de nya

samt de ursprungliga bestämmelserna. De områden som inte omfattas av ändringen kommer

fortsatt lyda under den ursprungliga detaljplanens bestämmelser. Gällande handlingar för denna

detaljplan är den ursprungliga planbeskrivningen samt den uppdaterade plankartan med de

uppdaterade bestämmelserna samt en uppdaterad planbeskrivning (denna handling).

Ändringsområdet med nuvarande bestämmelser.

Ändringsområdet med de ändrade bestämmelserna.
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Ändring av planbestämmelser

Två bestämmelser tillkommer i samband med ändringen. Den första bestämmelsen som

tillkommer är att byggnader ska uppföras radonsäkert. Att uppföra byggnader radonsäkert är

viktigt, eftersom planområdet är lokaliserat i ett högriskområde för radon.

Hög risk för radon i det rödrutiga området.

Den andra bestämmelsen som tillkommer är "d1 - Minsta fastighetsstorlek är 450 m2"

Bestämmelsen finns till för att reglera så att fastigheten inte blir för liten samt för att skapa en

enhetlighet i området. N-bestämmelsen som förbjöd inredning av vind tas bort på fastigheterna

som hade den inom ändringsområdet.

Bestämmelser som läggs till

· Med FSk betecknat ska byggnader uppföras radonsäkert

· d1 - Minsta fastighetsstorlek är 450 m2

Bestämmelser som tas bort

Inga bestämmelser tas bort. Bestämmelsen "n" som förbjuder inredning av vind kommer tas bort

inom ändringsområdet men bestämmelsen kommer fortsatt att finnas kvar då den reglerar delar

utanför ändringsområdet.

Beskrivning av förändring

Den nya ändringen innebär att alla de markerade områdena får bestämmelserna ”BFSkI”. Det

innebär att planen tillåter bebyggelse av både fristående villor och kedjehus inom

ändringsområdet. Detta eftersom det finns ett större intresse att bebygga marken med

fristående villor istället för kedjehus. Planbeteckningarna F (fristående villor) och Sk (kedjehus)

har nästan identiska planbestämmelser i den originella detaljplanen, de enda

planbestämmelserna som skiljer F och Sk från varandra är minsta tomtstorlek. Där F minsta

tomtstorlek är 800 kvm och Sk minsta tomtstorlek är 450 kvm. I den uppdaterade detaljplanen

kommer beteckningen d1 tillkomma vilket medför att minsta fastighetsstorleken är 450 kvm

inom ändringsområdet. Att inreda vind kommer att vara tillåtet inom hela ändringsområdet
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eftersom bestämmelsen "n" är borttagen där den tidigare fanns. Utöver detta påverkas inte

byggrätterna av ändringen. Den sista ändringen av detaljplanen är att byggnader ska uppföras

radonsäkert. Detta på grund av att planområdet till viss del är belägen i ett högriskområde för

radon. Delar av bebyggelsen som idag är planstridig inom planområdet kommer inte vara det

efter ändringen av detaljplanen.

Konsekvenser av ändring

I dag får området endast bebyggas med kedjehus eller fristående hus. Bilden nedan visar vad

som är tillåtet innan ändringen har skett.

Ändringen innebär att både kedjehus och fristående hus får uppföras, vilket förenklar byggandet

i kransorten. "n" bestämmelsen plockas även bort i hela ändringsområdet vilket innebär att både

befintliga och nya byggnader får inreda vinden. De nya byggnaderna måste även uppföras

radonsäkert.
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Genomförande

Ekonomiska frågor
Planavgift tas inte ut i samband med bygglov, utan kostnaden för ändringen finansieras genom

försäljning av tomter. Ordinarie bygglovavgift tas ut enligt gällande taxa.

Fastighetsrättsliga frågor
När tomter ska säljas ansvarar Katrineholms kommun för att stycka av fastigheter. Katrineholms

kommun ansöker om och bekostar avstyckningen.

Organisatoriska frågor

Tidplan

Samråd 2022:1

Granskning 2022:2

Antagande 2022:3

Laga kraft 2022:3

Genomförandetid

Genomförandetiden föreslås vara 5 år från den dagen då detaljplanen vinner laga kraft.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholm 2022-04-27

William Rytterström Erik Bjelmrot

Planarkitekt Avdelningschef
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Samrådsredogörelse
Ändring av detaljplan för Bie 3:3 m.fl., Katrineholms kommun

Fastigheterna Bie 3:35, Bie 3:36, Bie 3:37, Bie 3:38, Bie 3:39 samt del av

fastigheterna Bie 3:3 och Bie 1:4

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2022-04-27

___________________________________________________________________________________________________

Samrådets upplägg

Planförslaget har varit utskickat på samråd till berörda fastighetsägare och myndigheter under

tidsperioden 14 februari 2022 till 7 mars 2022.

Inkomna yttranden

Inkomna yttranden har sammanställts och kommenteras av Samhällsbyggnadsförvaltningen här

nedan. Skrivelserna finns tillgängliga i sin helhet på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Yttranden utan synpunkter

1 Fastighets AB L E Lundberg 2022-02-15

2 Tekniska verken i Linköping AB 2022-03-01

3 AB Ericsbergs säteri 2022-03-03
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Yttranden med synpunkter

4. BRF Nya hälsokällan 2022-02-26

Först en undran om hur det är tänkt att nya vägar kommer placeras? Det finns inte med

någonstans vart dessa kommer gå och Aurells väg är idag ok om man ser till bredden,

men tillkommer det hus som ska använda sig av samma väg blir det lika illa som det är på

Wallins väg (för smal väg).

På Wallins väg kommer bilar ibland inte ut ifrån sin uppfart ifall det står en bil parkerad

på motsatt sida av gatan. Om det byggs så att fler hushåll kommer anknyta till Aurells väg

vore det bra om den vägen blev bredare.

Kommer det bli en annan väg till "området", t ex en väg ifrån trekanten och till nya

tomterna? En idé vore väl att bredda befintlig gång- och cykelväg och ha en bilväg där

också. Vår tanke angående en annan infart till nya området är att det kommer bli mer

trafik som kommer passera skolans områden annars. Redan idag (tack vare usel lösning)

är det halvdålig sikt och trångt i korsningen Dr Levins väg/Kurortsvägen (infarten till

skolan). Tanken att det kommer åka massa lastbilar den vägen är skrämmande då det

med största sannolikhet kommer ske en olycka.

Det står förbudsskyltar innan man kommer in till Bie (tung trafik). Hur är tanken när det

kommer behövas väldigt många lastbilstransporter för att ta bort schaktad jord, träd och

annat? Sedan blir det igen många transporter för att fylla ut och cementbilar och lastbilar

för all annan materiel som kommer användas. Det finns väl en anledning till att dessa

förbudsskyltar finns? Nu gäller skylten visserligen bara för genomfart men detta är ännu

en anledning till att se över en ny inkommande väg till "nya området".

Det står inte heller om det finns någon begränsning med antal våningar i nya planen. I

området idag är det enbart enplansvillor, ska det börja byggas tvåvåningshus så ändras

väl områdets detaljplan eller?

Tills vi får veta mer hur vägar och annat är tänkt så kommer vi inte godkänna något

förslag.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Vägar inom planområdet kommer endast gå att anlägga där det är markerat på

plankartan (blå linje).
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Vägarna har inte ändrat utformning sen detaljplanen antogs 1982. De kommer inte

ändras i samband med denna ändring av detaljplanen. Kommunen har i dagsläget inga

planer på att anlägga de vägar som planen tillåter (markerat i blått) utan kommer bara

använda de befintliga vägarna (markerat i brunt). Om det i framtiden finns ett stort

intresse att bosätta sig i Bie kommer det finnas möjlighet att anlägga en till väg (markerat

i blått). Det som är viktigt att ha i åtanke är att vägar samt bostäder skulle få uppföras

även om detaljplanen inte ändrades. Den enda ändringen som sker är typen av bostad

som får uppföras. Detaljplaneändringens syfte ska inte vara att förändra var vägar ska gå

och var bostäder ska uppföras eftersom syftet med originalplanen då skulle förändras.

Det föreslagna ändringsområdet kommer inte kräva stora markarbeten och uppförandet

av bostäder kommer troligen inte ske samtidigt vilket innebär att en ökad belastning på

vägarna till planområdet inte kommer vara tydlig. Förbudsskyltarna är precis som ni

nämner endast för genomfart, det är en trafiksäkerhetsåtgärd för att få bort de lastbilar

som endast passerar Bie. Det innebär inte ett totalförbud, flera områden i Bie behöver

leveranser som utförs av tung trafik. I dagsläget sker flera lastbilstransporter i Bie.
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Vägbredden på Aurells väg kommer inte förändras i samband med ändringen av

detaljplanen. Bredden är tillräcklig för en gata inom ett tätbebyggt villaområde. För breda

vägar kan leda till ökade hastigheter. Bilar ska självklart ha tillräckligt mycket plats för att

kunna backa ut och det är förbjudet att parkera så att bilar inte kan backa ut.

Antal våningar regleras i detaljplanen med "I". Detta innebär att endast hus med en

våning får uppföras. Detaljplanen tillåter redan idag byggnation av området. Ändringen

innebär att där kedjehus endast får uppföras idag får även fristående villor uppföras i

framtiden. Vad detaljplanen får ändra är väldigt begränsat. Blir inte detaljplaneändringen

av så får fortfarande området bebyggas, fast endast med kedjehus.

5. Länsstyrelsen Södermanlands län 2022-02-18

Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att i planhandlingarna tydliggöra vad

ändringen av detaljplanen omfattar; vilka bestämmelser som läggs till och vilka som tas

bort. En ändring av en detaljplan ska uppfylla Plan- och bygglagens (2010:900) krav på

tydlighet. Under processen att ändra en detaljplan behöver det vara tydligt för alla

berörda vad ändringen avser och hur ändringen skiljer sig från den ursprungliga planen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

På sidan 7 finns det två rubriker. "Bestämmelser som läggs till" och "Bestämmelser som tas

bort". Ändringen beskrivs mer djupgående stycket efter. Vi förtydligar detta ytterligare i

granskningshandlingarna.

6. Lantmäteriet 2022-03-01

Lantmäteriet kan inte se att förslaget innebär att bestämmelserna formuleras om, utan

endast att bestämmelsen F läggs till inom vissa områden som redan har bestämmelsen

Sk. Lantmäteriet vill uppmärksamma kommunen på att bestämmelserna motsäger

varandra och att det därmed kan uppstå oklarheter kring vad som gäller inom

användningsområdet.

Angående nya bestämmelser som har införts bör dessa få en egen beteckning enligt

nuvarande allmänna råd om detaljplaner. FSk utgör redan beteckningar för

bestämmelser om byggnadssätt, se ovan. Enligt boverkets allmänna råd bör

bestämmelser om fastighetsstorlek betecknas ”d”.

I planförslaget relateras ny bestämmelse till begreppet tomt. Tomt finns definierat i PBL

och är ”ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller

flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att

byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål” (definitionen i 1 kap. 4 § PBL). En

fastighet kan ibland innehålla flera tomter och ibland kan en tomt kan vara uppdelad i

flera fastigheter. Eftersom tomt inte är ett fastighetsrättsligt begrepp medför det att det i

vissa situationer kan vara svårt att definiera vilken omfattning tomten har och var

tomtgränsen går. Begreppet fastighet är därför ofta att föredra i planbestämmelser.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Anledningen till att begreppet tomt användes istället för fastighet var då alla befintliga

bestämmelser använder begreppet tomt. I granskningshandlingen används istället

begreppet fastighet i den tillkommande bestämmelsen. De befintliga bestämmelserna

kommer fortsatt använda sig av begreppet tomt, då en ändring av dessa skulle utöka

planändringsområdet. Fastighetsstorlek regleras med "d".
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Sk och F kommer fortsatt användas samtidigt då kommunen gör bedömningen att

tydligheten blir sämre om alla bestämmelser skulle läggas till igen på plankartan. Det

skapar en otydlighet för den som ska tyda plankartan.

Genom att vara tydlig i den nya planbeskrivningen är det självklart vad som gäller om en

fastighet betecknas med både Sk och F. Den befintliga plankartan är handlingen som

gäller och i den så är Sk och F inte motsägande.

Ändringar i förslaget

Planbeskrivning

· Förtydliga bestämmelser som läggs till och tas bort.

Plankarta

· Reglera fastighetsstorlek med "d".

· Begreppet tomt byts ut till fastighet i den tillkommande bestämmelsen.

I övrigt görs redaktionella ändringar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholm 2022-04-27

William Rytterström Erik Bjelmrot

Planarkitekt Avdelningschef





TJÄNSTESKRIVELSE
1 (2)

Datum

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-04-25

Vår beteckning

Katrineholms kommun Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Växel: 0150-57000 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Henrik Persson Bygg- och miljönämnden

Byggnadsinspektör Katrineholms kommun

6. Byggsanktionsavgift för påbörjad byggnation
utan bygglov på fastigheten XXXXX,
Katrineholms kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att
1. Byggherren, XXXXX, tillsammans med medsökanden, XXXXX, påförs en

byggsanktionsavgift om 33 810 kronor.
2. Sanktionsavgiften ska betalas till Katrineholms kommun inom två månader efter det

att beslutet delgivits den avgiftsskyldige.

Motivering
Byggherren har påbörjat byggnation av tillbyggnad av enbostadshus innan bygglov

erhållits och påförs därmed en byggsanktionsavgift, med stöd av 11 kap. 51 § PBL samt 9

kap. 6 § 2p plan- och byggförordningen.

Byggsanktionsavgiftens storlek regleras i 9 kap. 6 § plan- och byggförordningen

(2011:338). För uträkning av byggsanktionsavgiftens storlek, se bilaga 3

Sammanfattning av ärendet
Byggherren ansökte om bygglov för en tillbyggnad den 2021-11-03. Bygglovet beviljades

den 2022-01-27. Vid platsbesök den 2022-02-01 kunde det konstateras att byggnadens

grund, stomme och tak redan var byggt. Se bilaga 1.

Ärendebeskrivning och beredning
Byggherrens uppfattning är att klartecken medgivits över telefon att påbörja

byggnationen. Då sökande har ett sjukt barn som inte kunde bo hemma utan det nya

rummet med luftrengöring påbörjades arbetet. Se förklaring Bilaga 2.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att sökande har handlat i god tro.

Upplysningar
Det här beslutet går att överklaga.

Beslutsunderlag
Bilaga 1.pdf;Bilaga 2.pdf;Bilaga 3.pdf
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Datum

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-04-25

Vår beteckning

Katrineholms kommun Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Växel: 0150-57000 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Beslutsmottagare
XXXXX
 XXXXX
Akten
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Byggsanktionsavgift

Fastighetsbeteckning

Bilaga nummer

Byggnadsnämndens diarienummer

XXXXX

Bilaga 3 

XXXXX

Ärende  Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?  Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som rör
en byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt ärende?  Tillbyggnad

Vilken typ av byggnad berör åtgärden?  En- eller tvåbostadshus

Fanns beviljat bygglov eller var anmälan
inlämnad innan åtgärden påbörjades?

 Nej

Area  55

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 7 § 1 p

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja
en sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 2 a, 3, 4
eller 8 plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9, 10, 12 eller 13
innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är: 
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per
kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.

Sanktionsarea  40

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  48 300 kr (2022)

Beräkningsgrundande formel  (0,5*pbb)+(0,005*pbb*sanktionsarea)

Beräkning  (0,5*48300)+(0,005*48300*40)

Beräknad sanktionsavgift 33 810 kr

Ärendebeskrivning

Beräkning
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Datum

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-04-25

Vår beteckning

Katrineholms kommun Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Växel: 0150-57000 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Erik Bjelmrot Bygg- och miljönämnden

Plan- och byggchef Katrineholms kommun

7. Beslut om strandskyddsdispens för anläggande av ny
ledningsstolpe (59) för ny ledningsdragning samt
bredd-ning av ledningsgata, inom fastigheten XXXXX
Förvaltningens förslag till beslut

1. Strandskyddsdispens beviljas.

2. En avgift om 9310 kronor tas ut enligt taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet

enligt plan- och bygglagen och strandskydd enligt miljöbalken.

Motivering
På platsen råder strandskydd intill 100 meter från strandlinjen. Syftet med strandskyddet

är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor

på land och i vatten för växt- och djurlivet. Inom strandskyddsområdet får inte nya

byggnader uppföras eller andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller

avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars hade fått färdas fritt.

För att få uppföra en ny byggnad eller utföra sådana anläggningar eller anordningar inom

strandskyddat område måste det finnas särskilda skäl.

Enligt bygg- och miljönämndens bedömning innebär den föreslagna åtgärden, place-

ring av stolpe 59, för ny kraftledning mellan Hedenlunda-Oxelösund, ingen påverkan på

friluftslivets intresse att få färdas fritt på platsen. Åtgärden innebär inte heller en sådan

väsentlig förändring för växt- och djurlivet som kan anses väga tyngre än det allmänna

intresset att kunna distribuera elektricitet som i detta fall behövs för att möjliggöra för

minskad användning av fossila bränslen. Särskilda skäl för dispens bedöms föreligga

enligt 7 kap. 18 c § p.4 miljöbalken MB och åtgärden bedöms vara förenlig med strand-

skyddets syfte enligt 7 kap. 13 § MB.

Med stöd av 7 kap. 18f § MB fastställs att endast det markområde som upptas av själva

stolpen får tas i anspråk för stolpen. Nödvändig breddning av ledningsgatan får göras.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan, som kommer in till samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-03-09 gäller

strandskyddsdispens för placering av stålstolpe med fyra ben på strandskyddad mark,

invid mindre sjö. Stolpen tar i anspråk en schaktstorlek på 24 x 24 meter och åtgärden

kräver ett grävdjup på upp till 3 meter. På platsen finns redan en ledningsgata som

kommer behöva breddas något för att ge plats för de nya ledningarna. Stolpen placeras i

skogsmark, som kan omfattas av hushållningsbestämmelserna i 3 kap. MB. Dock i
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befintlig ledningsgata. Därutöver ser åtgärden inte ut att kunna påverka riksintressen 
enligt 3 eller 4 kap. MB och inte heller annat områdesskydd enligt 7 kap MB.

Upplysningar
Beaktandes den stora påverkan som en luftburen ledning kommer ha på 
landskapsbilden så väl som i form av intrång i skogs- och jordbruksmark, har kommunen 
i sitt yttrande daterat 2022-03-04 - KS/2022:19-1.9.1- Inkommande remisser, förordat att 
ledningen i möjligaste mån läggs i mark. Fortsatt dialog med kommunen kan behöva 
föras för att säkerställa så att största möjliga hänsyn tas också i detta avseende.

Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller inte har 
avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

Beslutsunderlag
Ansökan om strandskyddsdispens
Översiktskarta stolpe nr 59
Bilaga 1 - Underlag ansökan

Beslutsmottagare
Vattenfall Eldistribution AB , RU2560, 169 92 Stockholm
XXXXX
Länsstyrelsen i Södermanlands län - sodermanland@lansstyrelsen.se.s 
Naturskyddsföreningen Sörmland - sormland@naturskyddsforeningen.se.s

Enligt delegation från bygg- och miljönämnden

Plan- och byggchef

Det här dokumentet är digitalt signerat
I vänsterkanten finns en digital signatur som ersätter den vanliga underskriften.
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Vår handläggare

Erik Bjelmrot Bygg- och miljönämnden

Plan- och byggchef Katrineholms kommun

8.Beslut om strandskyddsdispens för anläggande av
ny ledningsstolpe (65) för ny ledningsdragning samt
för breddning av ledningsgata, inom fastigheten
XXXXX
Förvaltningens förslag till beslut
1. Strandskyddsdispens beviljas.

2. En avgift om 9310 kronor tas ut enligt taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet

enligt plan- och bygglagen och strandskydd enligt miljöbalken.

Motivering
På platsen råder strandskydd intill 100 meter från strandlinjen. Syftet med strandskyddet

är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor

på land och i vatten för växt- och djurlivet. Inom strandskyddsområdet får inte nya

byggnader uppföras eller andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller

avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars hade fått färdas fritt.

För att få uppföra en ny byggnad eller utföra sådana anläggningar eller anordningar inom

strandskyddat område måste det finnas särskilda skäl.

Enligt bygg- och miljönämndens bedömning innebär den föreslagna åtgärden, place-

ring av stolpe 65, för ny kraftledning mellan Hedenlunda-Oxelösund, ingen påverkan på

friluftslivets intresse att få färdas fritt på platsen. Åtgärden innebär inte heller en sådan

väsentlig förändring för växt- och djurlivet som kan anses väga tyngre än det allmänna

intresset att kunna distribuera elektricitet som i detta fall behövs för att möjliggöra för

minskad användning av fossila bränslen. Särskilda skäl för dispens bedöms föreligga

enligt 7 kap. 18 c § p.4 miljöbalken MB och åtgärden bedöms vara förenlig med strand-

skyddets syfte enligt 7 kap. 13 § MB.

Med stöd av 7 kap. 18f § MB fastställs att endast det markområde som upptas av själva

stolpen får tas i anspråk för stolpen. Nödvändig breddning av ledningsgatan får göras.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan, som kommer in till samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-03-09 gäller

strandskyddsdispens för placering av stålstolpe med fyra ben på strandskyddad mark,

invid mindre sjö. Stolpen tar i anspråk en schaktstorlek på 24 x 24 meter och åtgärden

kräver ett grävdjup på upp till 3 meter. På platsen finns enligt kommunens kartor redan

en ledningsgata. Denna kan komma att behöva breddas något för att ge plats för de nya

ledningarna. Stolpen placeras på åkermark som kan omfattas av hushållningsbestämmel-
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serna i 3 kap. MB. Därutöver ser åtgärden inte ut att kunna påverka riksintressen enligt 3 
eller 4 kap. MB och inte heller annat områdesskydd enligt 7 kap MB.

Upplysningar
Beaktandes den stora påverkan som en luftburen ledning kommer ha på 
landskapsbilden så väl som i form av intrång i skogs- och jordbruksmark, har kommunen 
i sitt yttrande daterat 2022-03-04 - KS/2022:19-1.9.1- Inkommande remisser, förordat att 
ledningen i möjligaste mån läggs i mark. Fortsatt dialog med kommunen kan behöva 
föras för att säkerställa så att största möjliga hänsyn tas också i detta avseende.

Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller inte har 
avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

Beslutsunderlag
Ansökan om strandskyddsdispens
Översiktskarta stolpe nr 65
Bilaga 1 - Underlag ansökan

Beslutsmottagare
Vattenfall Eldistribution AB , RU2560, 169 92 Stockholm
XXXXX
Länsstyrelsen i Södermanlands län - sodermanland@lansstyrelsen.se.s 
Naturskyddsföreningen Sörmland - sormland@naturskyddsforeningen.se.s

Enligt delegation från bygg- och miljönämnden

Erik Bjelmrot

Plan- och byggchef

Det här dokumentet är digitalt signerat
I vänsterkanten finns en digital signatur som ersätter den vanliga underskriften.
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Vår handläggare

Erik Bjelmrot Bygg- och miljönämnden

Plan- och byggchef Katrineholms kommun

9. Beslut om strandskyddsdispens för anläggande av två
nya ledningsstolpar (66 och 67) för ny ledningsdragning
samt breddning av ledningsgata, inom fastigheten
XXXXX
Förvaltningens förslag till beslut

1. Strandskyddsdispens beviljas.

2. En avgift om 9310 kronor tas ut enligt taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet

enligt plan- och bygglagen och strandskydd enligt miljöbalken.

Motivering
På platsen råder strandskydd intill 100 meter från strandlinjen. Syftet med strandskyddet

är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor

på land och i vatten för växt- och djurlivet. Inom strandskyddsområdet får inte nya

byggnader uppföras eller andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller

avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars hade fått färdas fritt.

För att få uppföra en ny byggnad eller utföra sådana anläggningar eller anordningar inom

strandskyddat område måste det finnas särskilda skäl.

Enligt bygg- och miljönämndens bedömning innebär den föreslagna åtgärden, place-

ring av stolparna 66 och 67, för ny kraftledning mellan Hedenlunda-Oxelösund, ingen

påverkan på friluftslivets intresse att få färdas fritt på platsen. Åtgärden innebär inte

heller en sådan väsentlig förändring för växt- och djurlivet som kan anses väga tyngre

än det allmänna intresset att kunna distribuera elektricitet som i detta fall behövs för

att möjliggöra för minskad användning av fossila bränslen. Särskilda skäl för dispens

bedöms föreligga enligt 7 kap. 18 c § p.4 miljöbalken MB och åtgärden bedöms vara

förenlig med strandskyddets syfte enligt 7 kap. 13 § MB.

Med stöd av 7 kap. 18f § MB fastställs att endast det markområde som upptas av själva

stolpen får tas i anspråk för stolpen. Nödvändig breddning av ledningsgatan får göras.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan, som kommer in till samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-03-09 gäller strand-

skyddsdispens för placering av två stålstolpar med fyra ben vardera, på strandskyddad

mark, invid Linderängsån och i närheten av biflöde till denna. Stolparna tar i anspråk en

schaktstorlek på 24 x 24 meter per stolpe och åtgärden kräver ett grävdjup på upp till 3

meter. På platsen för den ena stolpen finns redan en ledningsgata som kommer behöva
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breddas något för att ge plats för de nya ledningarna. Stolparna placeras på skogs- och 
åkermark, som kan omfattas av hushållningsbestämmelserna i 3 kap. MB. Stolpe 66 placer-
as dock i befintlig men något breddad ledningsgata. Därutöver ser åtgärden inte ut att kun-
na påverka riksintressen enligt 3 eller 4 kap. MB och inte heller annat områdesskydd enligt 7 
kap. MB.

Upplysningar
Beaktandes den stora påverkan som en luftburen ledning kommer ha på
landskapsbilden så väl som i form av intrång i skogs- och jordbruksmark, har kommunen

i sitt yttrande daterat 2022-03-04 - KS/2022:19-1.9.1- Inkommande remisser, förordat att 
ledningen i möjligaste mån läggs i mark. Fortsatt dialog med kommunen kan behöva
föras för att säkerställa så att största möjliga hänsyn tas också i detta avseende.

Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller inte har 
avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

Beslutsunderlag
Ansökan om strandskyddsdispens
Översiktskarta stolpe nr 66
Översiktskarta stolpe nr 67
Bilaga 1 - Underlag ansökan

Beslutsmottagare
Vattenfall Eldistribution AB , RU2560, 169 92 Stockholm
XXXXX
Länsstyrelsen i Södermanlands län - sodermanland@lansstyrelsen.se.s 
Naturskyddsföreningen Sörmland - sormland@naturskyddsforeningen.se.s

Enligt delegation från bygg- och miljönämnden

Erik Bjelmrot

Plan- och byggchef

Det här dokumentet är digitalt signerat
I vänsterkanten finns en digital signatur som ersätter den vanliga underskriften.
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Vår handläggare

Erik Bjelmrot Bygg- och miljönämnden
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10. Beslut om strandskyddsdispens för anläggande
av ny ledningsstolpe (79) för ny ledningsdragning,
inom fastigheten XXXXX

Förvaltningens förslag till beslut

Beslut
1. Strandskyddsdispens beviljas.

2. En avgift om 9310 kronor tas ut enligt taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet

enligt plan- och bygglagen och strandskydd enligt miljöbalken.

Motivering
På platsen råder strandskydd intill 100 meter från strandlinjen. Syftet med strandskyddet

är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor

på land och i vatten för växt- och djurlivet. Inom strandskyddsområdet får inte nya

byggnader uppföras eller andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller

avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars hade fått färdas fritt.

För att få uppföra en ny byggnad eller utföra sådana anläggningar eller anordningar inom

strandskyddat område måste det finnas särskilda skäl.

Enligt bygg- och miljönämndens bedömning innebär den föreslagna åtgärden, place-

Ring av stolpe 79, för ny kraftledning mellan Hedenlunda-Oxelösund, ingen påverkan på

friluftslivets intresse att få färdas fritt på platsen. Åtgärden innebär inte heller en sådan

väsentlig förändring för växt- och djurlivet som kan anses väga tyngre än det allmänna

intresset att kunna distribuera elektricitet som i detta fall behövs för att möjliggöra för

minskad användning av fossila bränslen. Särskilda skäl för dispens bedöms föreligga

enligt 7 kap. 18 c § p.4 miljöbalken MB och åtgärden bedöms vara förenlig med strand-

skyddets syfte enligt 7 kap. 13 § MB.

Med stöd av 7 kap. 18f § MB fastställs att endast det markområde som upptas av själva

stolpen får tas i anspråk för stolpen. Nödvändig breddning av ledningsgatan får göras.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan, som kommer in till samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-03-09 gäller strand-

skyddsdispens för placering av stålstolpe med fyra ben på strandskyddad mark, invid

mindre sjö. Stolpen tar i anspråk en schaktstorlek på 24 x 24 meter och åtgärden kräver

ett grävdjup på upp till 3 meter. Stolpen placeras i skogsmark som kan omfattas av hus-



TJÄNSTESKRIVELSE
2 (2)

Datum

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-04-25

Vår beteckning

Katrineholms kommun Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Växel: 0150-57000 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

hållningsbestämmelserna i 3 kap. MB. Därutöver ser åtgärden inte ut att kunna påverka 
riksintressen enligt 3 eller 4 kap. MB och inte heller annat områdesskydd enligt 7 kap MB.

Upplysningar
Beaktandes den stora påverkan som en luftburen ledning kommer ha på 
landskapsbilden så väl som i form av intrång i skogs- och jordbruksmark, har kommunen 
i sitt yttrande daterat 2022-03-04 - KS/2022:19-1.9.1- Inkommande remisser, förordat att 
ledningen i möjligaste mån läggs i mark. Fortsatt dialog med kommunen kan behöva 
föras för att säkerställa så att största möjliga hänsyn tas också i detta avseende.

Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller inte har 
avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

Beslutsunderlag
Ansökan om strandskyddsdispens
Översiktskarta stolpe nr 79
Bilaga 1 - Underlag ansökan

Beslutsmottagare
Vattenfall Eldistribution AB , RU2560, 169 92 Stockholm
XXXXX
Länsstyrelsen i Södermanlands län - sodermanland@lansstyrelsen.se.s 
Naturskyddsföreningen Sörmland - sormland@naturskyddsforeningen.se.s

Enligt delegation från bygg- och miljönämnden

Erik Bjelmrot

Plan- och byggchef

Det här dokumentet är digitalt signerat
I vänsterkanten finns en digital signatur som ersätter den vanliga underskriften.
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Vår handläggare
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11. Beslut om strandskyddsdispens för anläggande av
nya ledningsstolpar (86 och 91) för ny
ledningsdragning, inom fastigheten XXXXX

Förvaltningens förslag till beslut

Beslut
1. Strandskyddsdispens beviljas.

2. En avgift om 9310 kronor tas ut enligt taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet

enligt plan- och bygglagen och strandskydd enligt miljöbalken.

Motivering
På platsen råder strandskydd intill 100 meter från strandlinjen. Syftet med strandskyddet

är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor

på land och i vatten för växt- och djurlivet. Inom strandskyddsområdet får inte nya

byggnader uppföras eller andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller

avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars hade fått färdas fritt.

För att få uppföra en ny byggnad eller utföra sådana anläggningar eller anordningar inom

strandskyddat område måste det finnas särskilda skäl.

Enligt bygg- och miljönämndens bedömning innebär den föreslagna åtgärden, place-

ring av stolpar 86 och 91, för ny kraftledning mellan Hedenlunda-Oxelösund, ingen på-

verkan på friluftslivets intresse att få färdas fritt på platsen. Åtgärden innebär inte heller

en sådan väsentlig förändring för växt- och djurlivet som kan anses väga tyngre än det

allmänna intresset att kunna distribuera elektricitet som i detta fall behövs för att möjlig-

göra för minskad användning av fossila bränslen. Särskilda skäl för dispens bedöms före-

ligga enligt 7 kap. 18 c § p.4 miljöbalken MB och åtgärden bedöms vara förenlig med

strandskyddets syfte enligt 7 kap. 13 § MB.

Med stöd av 7 kap. 18f § MB fastställs att endast det markområde som upptas av själva

stolpen får tas i anspråk för respektive stolpe.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan, som kommer in till samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-03-09 gäller strand-

skyddsdispens för placering av två stålstolpar med fyra ben vardera, på strandskyddad

mark, en invid Vadstorpsån och en invid ett biflöde till denna. Stolparna tar i anspråk en

schaktstorlek på 24 x 24 meter per stolpe och åtgärden kräver ett grävdjup på upp till 3

meter. Stolparna placeras på åkermark som kan omfattas av hushållningsbestämmelser-
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na i 3 kap. MB. Därutöver ser åtgärden inte ut att kunna påverka riksintressen enligt 3

eller 4 kap. MB och inte heller annat områdesskydd enligt 7 kap MB.

Upplysningar
Beaktandes den stora påverkan som en luftburen ledning kommer ha på

landskapsbilden så väl som i form av intrång i skogs- och jordbruksmark, har kommunen

i sitt yttrande daterat 2022-03-04 - KS/2022:19-1.9.1- Inkommande remisser, förordat att

ledningen i möjligaste mån läggs i mark. Fortsatt dialog med kommunen kan behöva

föras för att säkerställa så att största möjliga hänsyn tas också i detta avseende.

Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller inte har

avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

Beslutsunderlag
Ansökan om strandskyddsdispens
Översiktskarta stolpar nr 86 och 91
Bilaga 1 - Underlag ansökan

Beslutsmottagare
Vattenfall Eldistribution AB , RU2560, 169 92 Stockholm
XXXXX
Länsstyrelsen i Södermanlands län - sodermanland@lansstyrelsen.se.s 
Naturskyddsföreningen Sörmland - sormland@naturskyddsforeningen.se.s

Enligt delegation från bygg- och miljönämnden

Erik Bjelmrot

Plan- och byggchef

Det här dokumentet är digitalt signerat
I vänsterkanten finns en digital signatur som ersätter den vanliga underskriften.
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Vår handläggare

Jessica Sundkvist Bygg- och miljönämnden

Miljöinspektör Katrineholms kommun

12. Ansökan om utdömande av vite, Kronfågel AB,
Sköldinge-Valla 16:1

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun beslutar att hos Mark- och 
miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt ansöka om utdömande av vite på 5.000 kronor, för 
Kronfågel AB, organisationsnummer 556145-4223, fastigheten Sköldinge-Valla 16:1. 
Överträdelsen består i att Kronfågel AB inte följt beslut om föreläggande med vite
(MIL.2020.350, 2020-05-04). Överträdelsen konstaterades den 2022-04-19 när 
verksamheten skickade in analysresultaten för mars månad. Perioden för utdömande av 
vite gäller mars 2022.

Motivering

Verksamheten skickade in den 2022-04-19 analysresultaten för utgående processvatten 
till samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid granskning kan det konstateras att verksamheten 
har brutit mot föreläggande MIL.2020.350, datum 2020-05-04, om att följa sitt villkor 
gällande mängden utgående processvatten samt medelvärdet av totalkväve och 
totalfosfor. Överträdelse under mars månad har skett gällande medelvärdet av 
totalkväve. Analysresultaten för totalkväve har av företaget rapporterats i mg/l och har 
därför av samhällsbyggnadsförvaltningen räknats om till kg/dygn.

Tabell1: Sammanställning av analysresultaten för mars månad på åtgående processvatten. 
Värden som överskrider gränsvärden är rödmarkerade.
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Nämndens föreläggande med löpande vite, MIL.2020.350, ställer krav på att bolaget ska:

- utföra 10 provtagningar i månaden för ett representativt värde för de prover där

månadsmedelvärde räknas ut.

- Om mängden processvatten överstiga 2200 kubik per dygn ska bolaget betala ett vite på

5.000kr för varje dygn som överträdelse har gjorts.

- Om månadsmedelvärdet för totalkväve går över 165 kg/dygn ska bolaget betala ett vite

på 5.000kr.

- Om månadsmedelvärdet för totalfosfor går över 2 mg/liter ska bolaget betala ett vite på

5.000kr.

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun fattade 2020-05-04 beslut om

föreläggande med löpande vite för Kronfågel AB för varje gång bolaget överträder sitt

tillstånd gällande mängden avloppsvatten per dygn samt månadsmedelvärdet för

totalkväve och totalfosfor. Bolaget delgavs vitesföreläggandet den 2020-06-08.

Bolaget har överklagat nämndens beslut upp till Mark- och miljööverdomstolen som den

2021-11-23 beslutade att inte ger Kronfågel AB prövningstillstånd. Mark- och

miljödomstolens beslut att avslå överklagandet står därför fast. Beslutet har därmed

vunnit laga kraft 2021-11-23.

I samband med att bolaget skickade in analysresultaten för mars 2022 den 2022-04-19

kunde det konstateras en överträdelse gällande månadsmedelvärdet för totalkväve.

Bolaget har därmed inte följt föreläggandet.

Bakgrund
Ärendet initierades efter att bolaget gjort ett flertal överträdelse av sitt egna tillstånd

gällande utsläpp av mängden processvatten per dygn samt för höga månadsvärden

gällande totalkväve och totalfosfor.

Beslutsmottagare
Nacka tingsrätt

Bilaga
1. Vitesföreläggande (MIL.2020.350, daterat den 4 maj 2020)

2. Delgivningskvitto av vitesföreläggande

3. Analysresultat under mars 2022
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Vår handläggare

Amanda Svensson Bygg- och miljönämnden

Miljöinspektör Katrineholms kommun

13. Beslut gällande miljösanktionsavgift, Katrineholms
Fastighets AB, Resedan 4, Lindengymnasiet
Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att Katrineholms Fastighets AB, 556011-0917, ska 
betala 55 000 kronor i miljösanktionsavgift för att inte uppfyllt krav på läckagekontroll av 
elva aggregat på fastigheten Resedan 4.

Motivering
I 30 kap 3 § står att tillsynsmyndigheten beslutar om miljösanktionsavgift samt att innan 
tillsynsmyndigheten beslutar om avgift skall den som anspråket riktas mot ges tillfälle att 
yttra sig.

Enligt 9 kap 17 § förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska en 
miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor för en överträdelse av 11 § förordningen 
(2016:1128) om fluorerade växthusgaser genom att inte uppfylla föreskrivna krav för 
läckagekontroll.

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014
om fluorerade växthusgaser, artikel 4.3 a) gäller: För utrustning som innehåller 
fluorerade växthusgaser i mängder på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer men mindre 
än 50 ton koldioxidekvivalenter ska kontroll av läckor ske med en frekvens av minst var 
tolfte månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var tjugofjärde 
månad.

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD 2017:59) beslutade att en miljösanktionsavgift ska 
betalas ut för varje aggregat (applikation) i verksamheten där läckagekontroll genomförts 
för sent.

Det kan konstateras att Katrineholms Fastighets AB har brutit mot ovan nämnda krav på 
läckagekontroll av elva aggregat på fastigheten. Därför ska verksamhetsutövaren betala 
totalt 55 000 kronor, vilket är 5 000 kronor/aggregat.

Sammanfattning av ärendet
På fastigheten Resedan 4 ansvarar Katrineholms Fastighets AB för elva stycken aggregat. 
Aggregaten ska läckagekontrolleras med ett visst intervall beroende på deras innehåll av 
köldmedia. Under år 2021 har Katrineholms Fastighets AB redovisat att det inte har 
utförts några läckagekontroller under året.
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Bakgrund
I verksamheten på fastigheten Resedan 4 finns följande aggregat i nedan tabell. Aggregat

av den här storleken har krav om läckagekontrollintervall på minst var 12 månad. Av

årsrapporten för år 2021 framgår att det inte utförts någon läckagekontroll av aggregaten

under året.

Under mars månad kontaktade verksamhetsutövaren förvaltningen och meddelade att

läckagekontroller inte utförts under år 2021. I årsrapporten som inkom till förvaltningen

den 18 mars 2022, ses att inga kontroller har utförts.

Beteckning Köldmedium Fyllnadsmängd CO2e

KM02 R452A 12,84

KM03 R134A 17,16

KM04 R134A 15,73

KM05 R134A 14,30

KM06 R134A 14,30

KM07 R134A 12,87

KM08 R134A 10,01

KM13 R404A 5,88

KM15 R404A 32,94

KM16 R134A 14,30

KM18 R404A 7,84

Förslag till beslut har kommunicerats skriftligt med verksamhetsutövaren. Som meddelat

den 22 april 2022 att de inte har några synpunkter gällande beslutet.

Upplysningar
Det här beslutet går att överklaga, se bilaga till beslutet.

Beslutsunderlag
Årsrapport för år 2021

Beslutsmottagare
Katrineholms Fastighets AB









TJÄNSTESKRIVELSE
1 (2)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-04-27 MIL.2022.761

Katrineholms kommun Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Växel: 0150-57000 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Åsa Lund Bygg- och miljönämnden

Miljöinspektör Katrineholms kommun

14. Beslut gällande miljösanktionsavgift,
Katrineholms Fastighets AB, Igelkotten 1,
Igelkottens servicehus
Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att Katrineholms Fastighets AB, organisationsnummer 
556011-0917 ska betala 35 000 kronor i miljösanktionsavgift för att inte uppfyllt krav om 
läckagekontroll under år 2021 av verksamhetens samtliga aggregat på fastigheten 
Igelkotten 1, Igelkottens servicehus.

Motivering
I 30 kap. 3 § miljöbalken står det att tillsynsmyndigheten beslutar om miljösanktionsavgift 
samt att innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift skall den som anspråket rikas mot 
ges tillfälle att yttra sig.

Enligt 9 kap 17 § förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska en 
miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor för en överträdelse av 11 § förordningen 
(2016:1128) om fluorerade växthusgaser genom att inte uppfylla föreskrivna krav för 
läckagekontroll.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade 
växthusgaser, artikel 4.3 a) gäller: För utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser 
i mängder på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer men mindre än 50 ton 
koldioxidekvivalenter ska kontroll av läckor ske med en frekvens av minst var tolfte 
månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var tjugofjärde månad.

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD 2017:59) beslutade att en miljösanktionsavgift ska 
betalas ut för varje aggregat (applikation) i verksamheten där läckagekontroll genomförts 
för sent.

Det kan konstateras att Katrineholms Fastighets AB har brutit mot ovan nämnda krav på 
läckagekontroll av samtliga aggregat inom verksamheten Igelkottens servicehus på 
fastigheten Igelkotten 1. Därför ska verksamhetsutövaren betala totalt 35 000 kronor, 
vilket är 5 000 kronor aggregat.

Sammanfattning av ärendet
På fastigheten Igelkotten 1 ansvarar Katrineholms Fastighets AB för sju stycken aggregat 
som ombesörjer värme, ventilation, kyl och frys. Aggregaten ska läckagekontrolleras med 
ett visst intervall beroende på deras innehåll av köldmedia. Under år 2021 har
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Katrineholms Fastighets AB redovisat att försenade läckagekontroller har utförts av

samtliga aggregat inom verksamheten.

Bakgrund
Katrineholms Fastighets AB har sju stycken aggregat installerade inom verksamheten på

Igelkottens servicehus på fastigheten Igelkotten 1. Samtliga aggregat har ett

läckagekontrollintervall på minst var tolfte månad.

Under mars månad kontaktade verksamhetsutövaren förvaltningen och meddelade att

kontrollerna utförts för sent år 2021. I årsrapporten som inkom till förvaltningen den 18

mars 2022 sågs att kontroller utförts för sent i förhållande till kontrollen året innan, enligt

nedan tabell.

Beteckning Köldmedium Fyllnadsmängd

CO2e

Datum för

läckagekontroll

år 2020

Datum för

läckagekontroll

2021

KM4 R404A 21,57 2020-01-30 2021-12-20

KM5 R452A 10,7 2020-01-30 2021-12-20

VP1A R407C 7,98 2020-01-30 2021-11-29

VP1B R407C 7,98 2020-01-30 2021-11-29

VP2 R410A 12,53 2020-01-30 2021-12-01

VP3 R410A 9,81 2020-01-30 2021-11-29

VP4 R410A 12,53 2020-01-30 2021-12-20

Förslag till beslut har kommunicerats skriftligt med verksamhetsutövaren, som inte har

haft några synpunkter i ärendet.

Upplysningar
Det här beslutet går att överklaga, se bilaga till beslutet.

Beslutsunderlag

Beslutsmottagare
Katrineholms Fastighets AB
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Vår handläggare

Michaela Sjöman Bygg- och miljönämnden

Administratör Katrineholms kommun

15.Meddelanden

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Beslutsunderlag
2022-05-11 Meddelanden

Beslutsmottagare
Akten
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Vår handläggare Er beteckning

Michaela Sjöman

Meddelanden

Länsstyrelsen

SAKEN Överklagande av Bygg- och miljönämndens i Katrineholms kommun 
beslut om bygglov; XXXXX

BESLUT

SAKEN

Länsstyrelsen avvisar överklagandet.

Fällning av ek på tomtmark, XXXXX, Katrineholms kommun.

BESLUT Länsstyrelsen medger att en mycket stor ek fälls på fastigheten 
XXXXX för att möjliggöra nybyggnation av ett bostadshus. Beslutet 
gäller under förutsättning att bygglov och strandskyddsdispens för 
det planerade huset har meddelats av kommunen.

SAKEN

Länsstyrelsen ser gärna att rotstocken från den stora eken sparas, 
tex i ett hörn av tomten, detta för att de naturvärden som försvinner 
när trädet fälls i viss mån ska kunna leva vidare i form av insekter och 
svampar när stocken sakta bryts ner.

Strandskyddsdispens på fastigheten XXXXX

BESLUT Länsstyrelsen avser att inte pröva kommunens beslut om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga inom fastigheten 
XXXXX, Katrineholms kommun.

SAKEN Överklagande av Bygg- och miljönämndens i Katrineholms kommun 
beslut om bygglov för enbostadshus; XXXXX.

BESLUT Länsstyrelsen avslår överklagandet.

SAKEN Överklagande av Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommuns 
beslut att förbjuda miljöfarlig verksamhet; XXXXX.

BESLUT Länsstyrelsen upphäver Bygg- och miljönämndens beslut och visar

ärendet åter till nämnden för ny handläggning.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

SAKEN Detaljplan för Lövåsen, del av fastigheten Lövåsen 3:1, Katrineholms

kommun.

BESLUT Förslaget har vunnit laga kraft 2022-04-05.
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